
Van de Voorzitter
Hallo allemaal,
Opnieuw een voorwoord met veel onzekerheden. 
Corona is nog onder ons, maar is wel anders 
dan de afgelopen jaren. De vooruitzichten lijken 
goed, maar dit is geen zekerheid en ook de weg 
er naar toe is niet duidelijk. Het is daarom niet 
gek dat er nog beperkingen zijn. Immers ook in 
onze contactsport blijven er risico’s aanwezig. 
Zelfs olympische sporters ontkomen momenteel 
niet aan maatregelen en het risico om besmet te 
worden. Een ding staat vast, we zijn er nog niet 
vanaf.
Dit laatste geeft ons veel onduidelijkheid, maar 
ook onzekerheid. Hiermee wordt het voor ons 
opnieuw een uitdaging om voor te leggen wat en 
hoe we de toekomst in gaan. We weten niet waar 
we aan toe zijn, maar moeten wel vooruit kijken. 
Met de kennis van nu gaan we er van uit dat er 
de komende maanden evenementen worden 
ingepland. Echter of dit veilig door kan gaan, kan 
pas op het laatste moment worden beoordeeld. 
Van ons wordt dan ook weer flexibiliteit verwacht. 
Met name Jessica is hiermee continu bezig de 
planning aan te passen en te communiceren. Om 
het niet te arbeidsintensief te laten worden is 
onze vraag om altijd te reageren op een vraag over 
beschikbaarheid. Ook een reactie dat je het niet 
weet is een antwoord. Enkele geven aan gewoon 
even niet te willen worden ingepland. Wij willen 
nogmaals benadrukken dat keuzes maken voor 
iedereen duidelijkheid geeft. Jouw keuze, welke 
dat ook is, wordt gerespecteerd. Een voorzichtige 
verwachting is dat de rest van dit seizoen er zo uit 
zal gaan zien. Geef daarom duidelijk je wensen en 
voorkeur op en houdt daarbij rekening met je eigen 
gevoel en gezondheid!
De afgelopen weken hebben wij de meeste van 
jullie weer digitaal kunnen spreken. Het was fijn 
jullie weer te zien en meteen een goed moment 
om elkaar te informeren over de meest recente 
aanpassingen. Er blijft achter de schermen nog 
genoeg gebeuren. Dit seizoen willen we binnen 
de mogelijkheden proberen een 3B examen af te 
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nemen. Verder hebben wij twee arbiters voorgedragen 
bij de NSCJ om naar 3A te gaan.
In de ‘open’ periode hebben we een aantal jubilarissen 
in het zonnetje gezet, maar zeker niet iedereen. Wij 
hebben de indruk dat de meeste het leuker vinden om 
hier in gezelschap aandacht aan te besteden. Wij willen 
daarom zodra het weer kan tijdens evenementen hier 
gefaseerd aandacht aan besteden.
Ook nieuws is dat wij Tony van de Wetering hebben 
kunnen toevoegen aan ons korps in Midden-
Nederland. Tony is voor velen een bekende en met zijn 
internationale licentie en 40 jaar ervaring een mooie 
aanvulling. Hopelijk kunnen we veel van elkaar leren en 
leuke ervaringen (gaan) delen. Het bijzondere is ook nog 
dat ik zelf 25 jaar geleden de cursus voor scheidsrechter 
van Tony heb gehad. Sommigen denken misschien; ‘had 
toen maar beter opgelet’. Gelukkig zijn we nooit te oud 
om te leren.

Vanaf hier wens ik jullie veel sportplezier en ga ik met 
jullie aftellen en hopen naar ‘normale’ tijden!

Rob van Meeteren

Voorzitter    Rob van Meeteren 06-20768367  robvanmeeteren@hotmail.com
Vice-voorzitter    Colin Smits  06-11762160
Secretaris    Colin Smits     dscjmn@gmail.com
Roostersecretaris    Jessica Boer  06-48779268  roosterdscjmn@gmail.com
Opleidingen    Wim Colin  06-31911153
Technische Zaken   Wim Leeflang     dscjmn@gmail.com
LEL-pot     Paul Schuitemaker    dscjmn@gmail.com   
     

Toernooiagenda

04 juni   Heidetoernooi
11 juni   NK Jeugdteams
18 juni   DK -18 jaar
25 juni   DK -12 jaar
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Terug voor een knuffel?
Na een carrière van iets minder dan 20 jaar 
scheidsrechter in Midden-Nederland besloot Ralf Berns 
zijn scheidsrechtersloopbaan dichter bij zijn woonhuis 
voort te zetten en daarmee naar Zuid-Holland te 
verhuizen. Vorig jaar meldde Ralf echter dat hij ons 
erg mist en heimwee heeft. Uiteraard hebben we 
Ralf van harte welkom geheten en is hij weer terug in 
ons district. Bij zijn terugkomst had hij nog meer leuk 
nieuws: Ralf zou weer papa gaan worden.

Op 10 maart 2021 is Sam Elizabeth Berns, dochter van 
Ralf en zijn vriendin Leonie, in alle goede gezondheid 
geboren. Op 15 december 2021 mocht ik hen bezoeken 
op hun woonadres. Door allerlei zaken was onze 
eerdere afspraak uitgesteld. Namens het hele korps 
van Midden-Nederland mocht ik een mooie knuffel 
overhandigen. 

We hebben gezellig gekletst en het was fijn om te zien 
dat Ralf weer terug is in Midden-Nederland.
Wij wensen Ralf en Leonie samen met hun gezin al het 

goede en veel geluk in de toekomst en Ralf veel plezier 
weer in Midden-Nederland.

Namens de DSCJ-MN,
Rob van Meeteren
      

Afscheid
Ons team van arbiters is eigenlijk altijd in beweging. 
Waar er nieuwe gezichten bijkomen, gaan er ook 
altijd collega’s weg. Helaas hebben wij dit seizoen 
afscheid genomen van René Veerman, Angela 
Gödecke, Stefan Walthie en Ed Koedood. 
René was een vaste waarde in ons team, ondertussen 
toch al ruim 20 jaar scheidsrechter en in het verleden 
lid van onze DSCJ. Voor hij afscheid nam bereikte ons 
wel het bericht dat hij voor de derde keer vader is 
geworden, van dochter Elianne. Rob is ook bij hem  
op bezoek geweest met een knuffel namens ons 
korps. 
Angela heeft sinds 2009 ons team versterkt en was 
een vaste waarde als coördinator bij instap Utrecht. 
Stefan en Ed zijn enige jaren geleden overgekomen 
vanuit Zuid Holland. Echter door privé-
omstandigheden zijn zij ook weer teruggegaan naar 
dit district. 

Het ga jullie goed en hopelijk komen we elkaar nog 
weer tegen op of om de tatami!

Geslaagden
Op zondag 3 april tijdens het BENG-toernooi in 
Beverwijk (dit is het grootste A-judotoernooi van 
Nederland) zijn Peter van den Oever en Tony van 
de Wetering gepromoveerd. Peter heeft nu een 
nationale A-licentie en voor Tony betreft dit 3A. Van 
harte gefeliciteerd namens ons hele korps!

Yuri Weessies heeft tijdens het Groot Houten 
judotoernooi uit handen van Rob zijn diploma 
en badge voor Niveau 2 ontvangen. Yuri is een 
enthousiaste collega en we hopen hem vaker te gaan 
zien. Het ontvangen van diploma en badge houdt in, 
dat hij zijn stagetoernooien met goed gevolg heeft 
afgerond. 
Thomas Jansen mocht deze zaken ontvangen van 
Colin Smits, tijdens het laatste instaptoernooi in 
Nijkerk. Ook hem hopen we zeker vaker te zien. De 
volgende stap op de ladder is 3B, wellicht stromen 
jullie binnen afzienbare tijd door?
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Afscheid nemen met 
iets moois
Na een carrière van 20 jaar scheidsrechter heeft René 
Veerman in de zomer meegedeeld te stoppen met 
arbitreren. Zijn focus en interesse liggen op dit moment 
op andere onderwerpen. Rond diezelfde tijd kregen 
wij ook te horen dat René papa ging worden van een 
derde dochter. Wij hebben afgesproken om op een later 
tijdstip hierop terug te komen. 

Op 10 augustus 2021 is Elianne Marjolein Veerman, 
dochter van René en zijn vrouw Margriet en zusje van 
Rosalie en Charlotte, in alle goede gezondheid geboren.
Op 17 november 2021 mocht ik René en Margriet 
samen met hun dochter bezoeken op hun woonadres. 
Namens het hele korps van Midden-Nederland mocht 
ik een mooie knuffel overhandigen. Ondanks dat René 
bij mij in de buurt woont, kwamen we elkaar vaker 
in de judozaal tegen dan op straat. Het was daarom 
des te fijner om elkaar weer eens te treffen. Samen 
met René en Margriet heb ik hun prachtige dochter 
mogen aanschouwen. Daarnaast hebben we samen 
teruggeblikt naar alle mooie en minder mooie dingen 
die we hebben meegemaakt op en naast de tatami. 

Kortom, het was een gezellige avond en fijn om op 
deze wijze afscheid te hebben kunnen nemen van 
één van onze collega’s. Wij wensen René en Margriet 
samen met hun gezin alle het goede en veel geluk in de 
toekomst. René, bedankt voor al je betrokkenheid en 
inzet in de afgelopen 20 jaar!

Namens de DSCJ-MN,
Rob van Meeteren

Van de roostersecretaris
Beste collega-arbiters,

Ondertussen zijn de eerste toernooitjes geweest, en hier en daar ondervinden we nog wat opstartproblemen of 
problemen van andere aard. Voor wat betreft de planning na de zomervakantie druppelen de toernooiaanvragen 
ook binnen. De bedoeling is, dat ik eind juni de inventarisatie voor het volgende seizoen naar jullie ga mailen. 

We hebben gemerkt dat communicatie af en toe ook best een dingetje is. Op de rondvraag bij inventarisatie 
heb ik niet van iedereen antwoord gekregen, en ik merk ook nu regelmatig dat ik geen reactie ontvang als ik 
een vraag uitzet. Dit maakt het voor mij lastig om te plannen, en hierdoor moet ik nu ook veelal uitwijken naar 
de omliggende districten om de bezetting rond te krijgen. Mijn verzoek aan jullie is dus, krijg je een mail van mij 
met daarin een hulpverzoek of een andere vraag, reageer dan binnen afzienbare tijd (liefst zo snel mogelijk). Dit 
maakt niet alleen mijn taak een stuk makkelijker, maar ook komen collega’s hierdoor op de toernooidag niet voor 
verrassingen te staan door bijvoorbeeld onderbezetting. 

Heb je problemen met SPS? Ben je de link kwijt om bij je profiel te komen of is er iets anders? Laat mij dit weten 
en dan ga ik kijken hoe dit is op te lossen. Ook voor andere vragen ben ik te bereiken.

Jessica
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Arbitrage start weer op, andere tijden
“Arbitrage in Covid-tijden”. In november 2020 was dat een stuk dat ik tegenkwam in De Arbiter. Het ging over   
“hoop, toekomst en elkaar weer live te spreken op de mat”.
Na ruim 2 jaar lijkt dit weer terug te komen.  Covid is er nog, maar op een andere manier in onze samenleving 
aanwezig, en met andere mogelijkheden.
De wedstrijden en toernooien komen eraan en de Judobond, clubs en verenigingen staan weer open om dit te 
organiseren. We kunnen weer de mat op en elkaar live spreken is een mooi vooruitzicht.

In de afgelopen periode ben ik toegetreden binnen de DSCJ met de portefeuille technische zaken, en heb ik al met 
(bijna) iedereen kennisgemaakt binnen ons district. Dit via de applicatiecursus afgelopen januari mbt de gewijzigde 
regels en daarvoor op het DK- 15 in Ede.

In januari 2022 heeft de IJF  12 gewijzigde judoregels opgesteld voor de periode 2022 t/m de Olympische Spelen 
van 2024. Deze zijn met jullie doorgenomen in januari 2022.  De gewijzigde regels zijn per 01-02-2022 ingegaan.
De gewijzigde judoregels zijn inmiddels gepubliceerd middels een instructievideo, te vinden op de IJF website of 
op JBN-Judolink: Regels IJF judo wedstrijdreglement gewijzigd.
Op de website JBN-Judolink worden ook de aanpassingen aan de gewijzigde en/of bestaande regels weergegeven. 
Neem hier regelmatig een kijkje train zo jezelf in de regels.
In de covidperiode is ook het jeugdreglement aangepast. Ook dit staat op JBN-Judolink.

Heb je nog vragen? Stel ze vooral en we proberen bij toernooien de regels altijd nogonder de aandacht te brengen 
en bij te houden zodat we deze gezamenlijk hanteren als we op de mat staan.

Wat ik nu voor de gewijzigde judoregels onder de aandacht wil brengen zijn:
Reverse Seoi-Nage: 
Uitgangspunt is dat tori  2 handen aan de reverszijde van uke heeft en de seoi-nage 360 graden indraait.  Tori staat 
dan achter aan de zijkant van uke en werpt deze naar achteren. Dat is nu verboden en wordt bestraft met “Shido”.

Diving:
Het is diving als tori zijn eigen hoofd gebruikt als steunpunt als inzet om de worp te volbrengen. Tori zet zijn eigen 
hoofd in de mat om uke te werpen en het maakt niet uit of het hoofd scheef is of niet. Diving is het ook als tori 
recht naar voren gaat om een worp te maken zonder dat de hoofd van tori de mat aanraakt, maar de intentie 
heeft, denk maar als je een salto maakt. Dit is verboden en wordt bestraft met “hansoku-make”
 
Verder wil ik graag onder de aandacht brengen bij een ieder: “neem je verantwoordelijkheid”. De DSCJ wordt 
gevraagd om scheidsrechters te leveren aan toernooien en benaderen jullie dan. Geef duidelijk aan of je wel of 
niet beschikbaar bent en geeft dit aan met een reactie per mail. Wij zien nu dat er weinig reacties komen als er 
gevraagd wordt wie beschikbaar is, dus reageer als je de mail krijgt.

Hierbij mijn eerste bijdrage voor de Arbiter en hoop dat we elkaar weer spoedig op of langs de mat tegen gaan 
komen. Mocht je vragen hebben neem dan zeker contact op met een van de DSCJ-leden.

Wim Leeflang


