
Van de Voorzitter
Hallo allemaal,
Op het moment van schrijven is het flink aan het 
sneeuwen en code rood. Eindelijk eens wat anders 
dan dat virus, maar weer code rood. Voor velen kan 
de sneeuw gelukkig ook pret opleveren. Laten we voor 
zover mogelijk er van genieten nu we nog steeds zo veel 
vrije tijd hebben.

Voorlopig zit het er nog niet in dat de toernooien hervat 
zullen worden. De officiële berichten zijn dat alles is 
geannuleerd tot en met eind april 2021. We houden 
er echter rekening meer dat dit nog niet het einde is. 
Voorlopig zullen we maar moeten afwachten wat de 
Britse variant nog voor ons in petto heeft.
Nu een nieuw kalenderjaar is begonnen, is dat voor 
velen weer een hoop op mooie tijden. Hoewel niet snel 
genoeg voor iedereen, wordt er inmiddels ingeënt. 
Wij spreken dat ook de stiekeme hoop uit dat volgend 
seizoen weer iets kan brengen en zullen daar onze 
planning op aanpassen.

Op dit moment kunnen we alleen nog digitaal tot elkaar 
komen. Hiervoor zijn een aantal initiatieven gelanceerd. 
Naar de inhoud en berichten verwijs ik jullie graag. Via 
deze weg hopen wij zeker weer contact met jullie te 
kunnen hebben en kijken er naar uit om elkaar hopelijk 
in de loop van dit jaar weer te treffen. En is er dan nog 
goed nieuws? Ja natuurlijk: er is weer een Arbiter! 
Voor nu veel leesplezier en dank aan iedereen voor alle 
mooie initiatieven.

Namens de DSCJ-MN
Rob van Meeteren, voorzitter
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Van de Roostersecretaris
Vanuit het districtsbestuur vernamen wij onlangs dat alle evenementen zijn opgeschort tot eind april. Voor mei en juni 
staan er wel enkele evenementen gepland, maar het is de vraag of die doorgaan. Indien dit wél het geval is, nemen we 
persoonlijk contact op. Bij elk evenement dat groen licht krijgt, wordt gewerkt volgens de op dat moment geldende 
protocollen die opgesteld zijn vanuit de JBN. Wij onderhouden nauwe contacten met Districtsbestuur, DWOC en 
toernooiorganisaties om alles zo veilig mogelijk te laten verlopen. 

Mochten jullie vragen hebben, stel ze via dscjmn@gmail.com of roosterdscjmn@gmail.com.   

Jarigen
Januari   Februari
03 Colin Smits  07 Laurens Schulenburg
10 Reinier Bod  12 Robert Korndewal
17 Ed Koedood  13 Jessica Boer
17 Rik Hoksbergen
21 René Veerman
27 Eelco Jansen
31 Marco van Doorn
31 Linda Koning

Maart
03 Cor Besselsen
04 Egbert de Goede
05 Marwan Al Saadi
05 Jan van Gellecom
05 Mylan van Essen
07 Marvin de la Croes
13 Ferry Vergeer
16 John Jansen
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Verklaring Omtrent Gedrag

Wij als scheidsrechters staan hier ook tussen. De reden dat de Bondraad ingestemd heeft met het voorstel om een 
VOG te verplichten is, dat zij een zo veilig mogelijk klimaat willen scheppen voor de sporters binnen onze bond. 
Daarnaast is het ook onderdeel van het beleid van NOC*NSF.

Wat is een VOG?
Velen zullen er wel eens van gehoord hebben of er wel eens één aan hebben moeten vragen.  Dit kan zijn voor je 
werk of voor een andere vrijwilligersfunctie. Een VOG is een verklaring die afgegeven wordt door het Ministerie van 
Justitie en Veiligheid. In deze verklaring geeft de overheid aan dat jij in je verleden geen strafbare feiten op je naam 
hebt staan die in de weg staan voor het uitoefenen van je werkzaamheden. Hierbij wordt gekeken naar veroorde-
lingen of stafbare feiten die jij mogelijk gepleegd hebt. Wanneer je een strafblad hebt hoeft dit niet per definitie 
een beperking te zijn voor het aanvragen van een VOG als vrijwilliger. Hierbij wordt specifiek gekeken naar het 
strafbare feit en de functie waarvoor je een VOG aanvraagt. Als scheidsrechter wordt de VOG aangevraagd voor het 
uitoefenen van de functie van vrijwilliger. Je VOG mag niet ouder zijn dan 3 maanden en deze check kan elke 3 jaar 
plaatsvinden.

Wat als ik geen VOG krijg?
De Bondsraad heeft besloten dat wanneer iemand geen VOG kan overleggen voor de functie waarvoor deze is 
aangevraagd, hij de functie ook niet meer uit mag oefenen. Dit klinkt heel strikt en hard maar dit is echt bedoeld om 
zoveel  mogelijk de veiligheid te waarborgen voor iedereen. 

Wie beheert de VOG?
De VOG die je inlevert wordt beheerd door het Bondsbestuur van de JBN. Hierbij wordt nauwkeurig rekening ge-
houden met je privacy en de gevoeligheid van deze informatie.

Hoe gaat de aanvraag?
Zodra de scheidsrechters aan de beurt zijn krijg je een mail vanuit de JBN, dit is een apart mailadres. Hierin wordt 
aangegeven dat er een VOG van je wordt gevraagd, met hierbij een korte uitleg. Daarna kan je kiezen hoe je de VOG 
aan wil vragen. Dit kan via de JBN zijn maar ook zelfstandig. In beide gevallen is het volledig gratis! Wanneer je het 
via de JBN doet krijg je een mail van Justis - Ministerie van Justitie en Veiligheid, en kan je hem aanvragen. Via deze 
weg hoef je zelf niks te betalen. De andere manier is om het zelf aan te vragen via je gemeente. Wanneer je voor 
deze optie kiest moet je de aanvraag zelf voorschieten en dan kan je deze kosten declareren bij de JBN.

Mocht je hierover vragen hebben kan je contact opnemen met Reinier: reinierbod@gmail.com

Zoals je hebt kunnen horen tijdens het Webinar op 16 januari is er door de 
Bondsraad van de JBN besloten dat alle vrijwilligers in de volgende functies een 
Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) moeten kunnen overleggen:

-        Leden en plaatsvervangende leden van de Bondsraad;
-        Leden van het Bondsbestuur;
-        Leden van het Districtsbestuur;
-        Leden van landelijke en districtscommissies;
-        JBN-scheidsrechters;
-        JBN-geregistreerde leerkrachten
-        JBN-leerkrachten in opleiding
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Scheidsrechter-fit blijven
Bij veel judoka’s is judo verspreid in de haarvaten van het lichaam en leven. Je bent wekelijks, dag in dag uit met 
judo bezig. De COVID-19 pandemie heeft hier ook zijn weerslag. Judo met een partner op anderhalve meter gaat 
nu eenmaal niet, om van wedstrijden nog maar niet te spreken.
Veel scheidsrechters hebben al een hele tijd niet op de mat gestaan, niet in een wit pak noch in grijs/zwart. 
Natuurlijk komt er een moment dat het weer kan, en dat moment komt elke dag dichterbij. Tot dat moment is het 
belangrijk om fit te blijven, zowel fysiek als mentaal.
Professor Jigoro Kano zelf ontwikkelde Tandoku Renshu als vorm van oefening zonder partner. Het trainen van 
bewegingen via je brein door ‘droog’ te oefenen is een mooie inspiratie om ook scheidsrechter-fit te blijven. 
Onderstaand deel ik graag 5 tips.

- Kijk videos van wedstrijden. De websites www.eju.net en www.judobase.org bieden een groot archief aan 
beeldmateriaal. Via www.ijf.org volg je live wedstrijden uit de World Judo Tour. Reageer jij op dezelfde dingen als 
de collega op de mat?
- Ga (virtueel) in gesprek met met een judoka, coach of collega scheidsrechter. Bespreek samen een video of 
spelsituatie. Op www.jbn-judolink.nl staan alle 20 spelsituaties en je kunt een oefentoets maken. Zo blijft ook je 
kennis lekker actueel.
- Blijf fysiek in beweging, ga elke dag naar buiten. Weer of geen weer, wandel, loop of fiets lekker intensief en daag 
jezelf uit. Meer judo specifiek kan natuurlijk ook. Knoop bijvoorbeeld een fietsband aan een kast en doe uchi-komi 
in je eentje.
- Train je cognitieve vaardigheden zoals inschatting, reactiesnelheid, verwerkingssnelheid en visuele scanning. 
Er zijn meerdere websites waar je al dan niet gratis deze en andere cognitieve vaardigheden kunt trainen. 
Voorbeelden hiervan zijn www.braingymmer.com en www.cognifit.com.
- Blijf positief, kijk vooral naar de dingen die wel kunnen.

         Geschreven door Jhon Ramaekers, NSCJ

Gegevens wijzigen
In verband met onder andere SPS houdt de DSCJ van alle scheidsrechters in Midden Nederland gegevens bij. 
Hierin staan bijvoorbeeld jullie NAW-gegevens. Door de Sinterklaasactie zijn wij erachter gekomen dat van 
niet iedereen deze gegevens up-to-date zijn. Vandaar nu het verzoek aan jullie: mocht je gaan verhuizen, van 
e-mailadres wisselen, een ander telefoonnummer nemen enz, geef dit alsjeblieft aan ons door (en ook aan de 
ledenadministratie van de JBN). Voor ons is dit van belang omdat ten eerste de juiste toernooivergoedingen hier 
van af hangen, en ten tweede wij jullie graag willen bereiken als er iets is. 

Mochten jullie vragen hebben over deze gegevens, stel ze aan Colin via dscjmn@gmail.com
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Digitale ondersteuning
Tijdens de afgelopen bijeenkomst van de NSCJ is er gesproken over het fit blijven tijdens de komende maanden, 
om goed voorbereid te zijn voor een herstart van de judosport. Om je hierin te ondersteunen, zullen we namens de 
DSCJ enkele mogelijkheden bieden om weer een beetje in de flow te komen.

Binnenkort zullen we starten met een serie ‘judosnacks’. Dit zijn telkens een aantal filmpjes behorend bij een 
thema. Dit zullen zowel filmpjes van de IJF, als ook de door het videoteam opgenomen beelden zijn. We zullen bij de 
introductie als opfrissing een korte toelichting geven worden over het thema. Bij elk filmpje zullen we vervolgens de 
mogelijkheid bieden een reactie in te sturen via een formulier. Hier kun je aangeven wat jij als scheidsrechter in die 
situatie zou doen. Ongeveer een week later zullen wij een analyse van de filmpjes opsturen, met feedback op basis 
van de ingezonden formulieren. Het lijkt dus een beetje op de inhoud van de applicatiecursus, maar dan een stuk 
kleiner. 

Naast de snacks zullen we ook 1 of 2 momenten inplannen waarbij we in groepen van ongeveer 20 personen een 
klassikale ‘cursus’ willen doen, als soort applicatiecursus. Hier zul je later nog bericht over ontvangen.

Daarnaast zullen we de mogelijkheid bieden om een gehele wedstrijdanalyse te doen. We sturen je dan een filmpje, 
met de vraag om precies op te schrijven welke score/straf/actie je als scheidsrechter zou uitvoeren, alsof je op dat 
moment zelf op de mat staat. Deze zullen we dan bekijken en van feedback voorzien. 

Als laatste zijn we van plan WhatsApp-groep op te zetten, waarin we bovenstaande items, maar ook allerlei andere 
judo-/arbitragegerelateerde dingen de revue kunnen passeren. Op die manier kunnen we laagdrempelig met elkaar 
in contact komen, en de discussies over scores, straffen of mooie Ippons die we normaal naast de mat zouden 
houden toch anders beleven.

Alles zal op vrijwillige basis geregeld worden. Hieronder een kort overzicht van het hoe, wat, en wanneer:

Wat?    Wanneer?   Hoe?    Wie?
“Judosnacks”   Elke 3 weken   Via de mail krijg je linkjes Alle arbiters
        naar filmpjes en bijbehorend
        formulier

Video-analyse   Elke 3 à 4 weken  Via de mail krijg je een link Op aanmelding, 
        naar een wedstrijd. Zelf  via dscjmn@gmail.
        analyse maken en opsturen com

Whatsapp           Aanmelden is vrij-
            willig. Let op: door
            mee te doen wordt
            je telefoonnummer
            gedeeld met andere
            arbiters die deel-
            nemen.

Mocht je vragen of ideeën hebben, dan kun je die uiteraard naar ons opsturen.


