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1. Samenstelling Nationale Scheidsrechters Commissie Judo
In het jaar 2020 bestond de NSCJ uit de volgende personen:
H.G.M. Plugge (voorzitter)
R. Korndewal (secretaris)
J. Gietema
J. Ramaekers

Het jaar 2020 was een bijzonder jaar door COVID-19 en de wereldwijde pandemie.
De judoactiviteiten hebben doorgang gevonden tot maart, waarbij het NK -21 het
laatste evenement is geweest. Vanaf maart hebben er geen toernooien meer
plaatsgevonden en zijn er geen fysieke vergaderingen meer gehouden. I.v.m. de
COVID-19 maatregelen is een werkgroep (Opstart Na Corona) opgericht, waaraan de
NSCJ heeft deelgenomen (Henk Plugge). Onderdeel hiervan waren ook online
meetings met de (D)WOC’s i.s.m. de werkgroep en de NSCJ (Henk Plugge en Robert
Korndewal).
In 2020 hebben er een aantal online NSCJ-DSCJ meetings plaatsgevonden.
Onderwerpen waren vooral om het contact te onderhouden, actuele informatie te
verstrekken, de status van de pandemie te bespreken en de gevolgen voor het judo
en de arbitrage. Kort nadat de maatregelen bekend zijn gemaakt door de overheid
m.b.t. COVID-19 heeft de NSCJ direct een protocol opgesteld hoe om te gaan met
arbitrage en COVID-19 maatregelen. Dit protocol is landelijk bekend gemaakt via alle
DSCJ’s naar de arbitrage.
Op 29 augustus heeft de NSCJ een landelijk webinar gehouden voor de arbitrage.
Tijdens dit webinar zijn de volgende onderwerpen besproken:
- Actuele mededelingen
- Protocol maatregelen arbitrage COVID-19
- Positie DSCJ, NSCJ en hun verantwoordelijkheid
- Opleidingen en begeleiding
- Scoutingstraject informatie
- Rooster en indeling SPS
- Informatie VI judo
- Bewustmaking van integriteit, positie, dubbele functies van arbitrage
Dit webinar is goed bezocht met 450 views.
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Op 12 september heeft de NSCJ een N4/5 online applicatie georganiseerd. Door
technische oorzaken is de applicatie vroegtijdig beëindigd en uitgesteld naar een later
moment.
I.v.m. de onzekere factoren van internationale deelname en planning heeft de NSCJ
een online vergadering georganiseerd met alle internationals. Hierbij werden de
mogelijkheden en onmogelijkheden op internationaal gebied met elkaar besproken.

2.

Taakverdeling
Alle NSCJ leden zijn in principe verantwoordelijk voor een gezamenlijk goed
functioneren van de NSCJ. De voorzitter fungeert als aanspreekpunt en stuurt de
NSCJ-taken projectmatig aan. Wel is/ zullen de taken binnen de NSCJ steeds meer
gaan verschuiven naar taakverantwoordelijken. De NSCJ hecht zeer veel waarde aan
het functioneren als een eenheid en streeft er naar om zoveel als mogelijk
beslissingen te nemen als NSCJ.

2.1.

NSCJ-Taken
- Aansturing en coördinatie (landelijke) arbitrage zaken.
- Uitdragen en aansturing (eenheid) Technische zaken arbitrage
- Organisatie/coördinatie applicatiecursussen
- Organisatie/coördinatie applicatiecursussen RTC en maatwerk instructie op verzoek
- Organisatie/coördinatie (nationale) technische dagen
- Coördinatie evenementen internationale scheidsrechters
- Coördinatie uitvoering beoordelingssysteem
- Coördinatie beoordelingen en begeleidingen Nationale scheidsrechters
- Beoordelingen opmaken van nationale scheidsrechters
- Begeleiden nationale scheidsrechters
- Coördinatie scoutings- en opleidingstraject
- Docent applicatiecursussen
- Docent technische dagen
- Deelnemer EJU-scheidsrechterseminar
- Deelnemer IJF-scheidsrechterseminar
- Coördinator/examinator examen nationaal scheidsrechter
- Coördinatie / examinator landelijke niveau 3A examens
- Inbreng /advies gewijzigde wedstrijdregels.
- Scheidsrechtercoördinatie tijdens NK’s en meetmomenten
- Coördinator Nationaal rooster (incl. uitnodigingen)
- Uitwerken ideeën/voorstellen/wedstrijdregels
- Wijzigingen bondsvademecum
- Adviseringen bestuur op gebied arbitrage
- Monitoring en ondersteuning meetmomenten
- Coördinatie en up-to-date houden van opleidingsmateriaal
- Afhandeling en beantwoording van vragen en klachten van
coaches/ouders/judoka’s/…
- Organiseren landelijke online bijeenkomsten
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3

Scheidsrechtersbestand

3.1.

Internationale scheidsrechters
Het actieve (internationale scheidsrechters die door de JBN naar internationale
evenementen als scheidsrechter worden uitgezonden) internationale scheidsrechter
bestand bestond in 2020 uit:
3 x International Referee:
Jhon Ramaekers,Tony v.d. Wetering en Harald van
Mulukom
4 x Continental Referee:

Jenny Koster
John Stuifzand
Jans de Bruin
Peter van Arkenbout
Radek Domaradszki komt als continental referee uit
voor de Poolse Federatie.

3.2.

Nationale scheidsrechters
De Nationale lijst werd aangevuld met 8 nieuwe scheidsrechters. 1 arbiter (Pierre
Commers ZN) heeft aangegeven te stoppen en is verwijderd van de nationale lijst. De
nationale lijst bestond in dec 2020 (inclusief internationaal) uit 54 actieve
scheidsrechters.

3.3.

Districts scheidsrechters

Aantallen 2020
2020
Int.

NN

Nat.

Niv. 3A

Niv. 3B

Niv. 2

Totaal2020

Verschil

2

6

14

32

24

78 87

-9

40

-1

1

6

3

12

17

39

ON
1

MN
NH

2019

10

10

25

9

55

0

2

6

22

19

19

55
68 66

ZH

1

12

9

15

6

43 40

+3

ZN

1

6

9

21

1

38 43

-5

14

Jaarverslag NSCJ 2020

+2

LI

2
10

*

4
50

4
71

10
134

40 33

20
96

361

+7

364

-3

Inclusief internationale srs die wel als sr actief zijn binnen JBN verband, maar niet voor JBN internationaal worden ingezet

Het aantal clubscheidsrechters is niet meegenomen in de bovengenoemde aantallen.
Het blijkt dat het aantal opgeleide clubscheidsrechters in het district nauwelijks of niet
bekend is. I.v.m. de corona maatregelen is er in 2020 weinig tot geen aandacht aan
besteed.
Het totaal aantal scheidsrechters (vanaf niveau 2) bedroeg in december 2020, 361.
terwijl dit het voorgaande jaar 364 bedroeg, zodat t.o.v. het voorgaande jaar het aantal
scheidsrechters met 3 is afgenomen. De aandacht voor werving en behoud is een continu
proces, waarin de DSCJ’s continu actief dienen te zijn. Wederom zal in 2021 werving en
behoud een zeer hoge prioriteit dienen te krijgen. In december heeft de NSCJ een
projectplan geschreven om dit een boost te geven, om in 2021 werving als landelijk
project op te pakken. Er is een werkgroep opgericht om van werving en behoud een
continu proces te maken. De werkgroep bestaat uit leden van het bondsbureau en een
drietal scheidsrechters.

Vergelijking aantallen jaren 1997 t/m 2020
97

98

99

00

01

02

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

71

0
3
?

NN

68

87

74

74

54

64

62

62

68

67

60

67

72

85

94

94

99

83

88

95

87

78

LI

49

36

44

57

44

40

?

37

36

28

38

30

24

21

27

40

34

29

31

42

45

47

33

40

ZH

57

60

55

79

57

64

?

65

58

58

52

56

51

64

62

61

51

54

54

40

42

51

40

43

NH

70

61

71

76

20

35

?

73

74

61

66

79

72

73

84

93

85

97

85

84

63

66

68

52

52

42

39

35

?

64

63

49

41

54

47

39

37

10
1
51

ON

52

42

35

42

42

54

50

40

39

MN

49

48

76

85

87

78

?

66

61

48

47

58

66

87

78

88

92

79

78

72

76

70

55

55

ZN

58

68

59

70

60

54

?

55

50

46

46

42

43

41

46

61

56

53

47

58

54

48

43

38
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403

412

431

483

361

377

424

404

1

1

1

1

353

359

387

364

406

406

487

462

429

448

422

443

4 Beoordelingen
4.1

Internationale scheidsrechters
In het eerste kwartaal is er deelgenomen aan:
- 5x European Opens
- 2x European Cadets
- 3x particuliere internationale evenementen

Vanaf 7 maart zijn alle internationale evenementen geannuleerd door de IJF/EJU.
In oktober heeft de IJF een grand slam georganiseerd. Er heeft geen international van de
JBN deelgenomen. Onze internationals zijn voor november voor 3 EK’s door de EJU
uitgenodigd. Helaas heeft er maar 1 international aan het EK kunnen deelnemen i.v.m. de
COVID-19 maatregelen.

De actieve internationale scheidsrechters dienen zich jaarlijks te kwalificeren op
aangewezen kwalificatietoernooien. In het jaar 2020 is de hele kwalificatie agenda
door de COVID-19 maatregelen opzij geschoven.

4.2

Nationale scheidsrechters.
Ook in het jaar 2020 was de begeleiding van scheidsrechters een belangrijk
onderdeel, maar dit heeft na het laatste NK niet meer plaatsgevonden.

4.3

Districts scheidsrechters
Door de districts scheidsrechterscommissies werden evenals vorig jaar goede
initiatieven ontplooid en bedacht. Helaas hebben veel van deze initiatieven geen
doorgang kunnen vinden i.v.m. COVID-19. De DSCJ’s hebben getracht contact te
onderhouden met hun districts scheidsrechters.

5.

Opleidingen

5.1

Seminars
In januari 2020 werd in Doha in Qatar het IJF referee seminar gehouden. Voor de
NSCJ was Jhon Ramaekers aanwezig.
Het EJU seminar is geannuleerd.
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424

364

361

5.2.

Applicatiecursussen
In 2020 zijn de applicatiecursussen in samenwerking met de DSCJ’s in de districten
georganiseerd in het eerste kwartaal:

5.3.

Nieuwelingencursus.
In 2020 zijn diverse nieuwelingencursussen voor het opleiden van nieuwe
(bonds)scheidsrechters (niveau 2) georganiseerd (al dan niet online met alleen
theorie).
Dstr.
Kandidaten Geslaagd
ON
3
3
NH
8
6
ZH
3
3
MN
25
25
ZN
6
6
De opleidingen hebben stonden in 2020 onder druk en hebben niet zoals we gewend
zijn doorgang kunnen vinden. Daarbij moet vermeld worden, dat de opleiding voor
niveau 2 is ingericht met het leren en begeleiding in de praktijk. Dat is in 2020 volledig
stil komen te liggen en een belangrijk aandachtspunt voor DSCJ om deze
scheidsrechters niveau 2 te behouden.

5.4.

Clubarbitrage cursussen.
Er zijn in 2020 verscheidene clubarbitrage cursussen in de districten georganiseerd
(al dan niet online met alleen theorie).
Dstr. Kandidaten
ON
NH
ZH

Geslaagd
19
19
12
12
2 (alleen theorie online)

De clubarbitrage is een basis voor aspecten van de judo arbitrage. Door middel van
de clubarbitrage bereiken we de verenigingen, brengen we de spelregels onder de
aandacht en kweken we begrip voor de arbitrage. Mogelijk is de clubarbitrage een
goede kweekvijver om nieuwe scheidsrechters op te leiden. Derhalve is het zeer
belangrijk om de clubarbitrage onder de aandacht te brengen en te stimuleren in de
districten. Dit jaar zijn er 33 judoka’s tot clubarbiter opgeleid. Vanwege corona
hebben niet veel van deze activiteiten kunnen plaatsvinden.
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6.

Examens

6.1

Examen internationaal scheidsrechter
In 2020 heeft er maar één internationaal examen plaats gevonden, namelijk voor de
VI licentie (IBSA). Verder zijn alle internationale examens i.v.m. Covid19
geannuleerd.

6.2

Examen nationaal scheidsrechter
In 2020 is op 29 februari het examen voor niveau 4 scheidsrechters afgenomen
tijdens het NK tot 18 jaar te Den Haag. Er waren 8 kandidaten die allen zijn geslaagd
en zijn toegevoegd aan onze actieve Nationale lijst.
De scheidsrechter die de felbegeerde oranje badge (niveau 4) hebben behaald zijn:
Pascalle Clappers
district ON
Eline Tsai
district ON
Mirjam van Weelden
district MN
Jessica Bod-Boer
district MN
Evelien Berndsen
district ZH
Suzanne Baaij
district ZH
Stefan Roest
district ZH
Corwin Prinsen
district ZH
De NSCJ wil hierbij opmerken, dat dit een groep kandidaten betrof van jonge leeftijd
waarvan een aantal als talent door ons wordt gezien. 5 kandidaten werden door ons
zodanig geschikt geacht, dat deze kandidaten het opleidingstraject mochten
overslaan en van ons het advies kregen rechtstreeks examen te gaan doen.
Verheugend is het feit dat van deze nieuwe aanwinst er 6 vrouwelijke scheidsrechters
zijn.

6.3

Landelijke A-licentie examens
Vanwege COVID-19 hebben er dit jaar geen 3A-examens plaatsgevonden, ondanks dat
deze wel gepland waren.

6.4

VI IBSA examen
Tony van de Wetering heeft in februari te Heidelberg examen gedaan en is geslaagd voor
de VI licentie van de IBSA.
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7.

Activiteiten.
In 2020 zijn door de Nederlandse scheidsrechters aan de volgende evenementen
deelgenomen. Behalve een EK in november, waren alle activiteiten tot maart 2020.

7.1

Internationale scheidsrechters
- Europees Kampioenschap (in November)
- European Opens (tot maart)
- European Cups (tot maart)
- Andere (meerdere) Internationale toernooien (tot maart)
- IJF Scheidsrechters Seminar
- Nationale Kampioenschappen (tot maart)
- Districtskampioenschappen en toernooien (tot maart)
- Begeleiden en beoordelen scheidsrechters
- Examens afnemen
- Applicatiecursussen
- Ondersteuning NSCJ (besprekingen /beleid)
- Internationaal B-toernooi Herstal/Vise
- VI IBSA

7.2.

Nationale scheidsrechters
- Nationale kampioenschappen (tot maart)
- Districtskampioenschappen en toernooien (tot maart)

7.3

Districtsscheidsrechters
- Districtskampioenschappen (tot maart)
- Districtstoernooien
- Sportschooltoernooien
- Dan graad wedstrijden
- tafeljury NK’s (tot maart)

8.

Diversen
Veel hier nader te noemen onderwerpen zijn ook genoemd in voorgaande
jaarverslagen, maar waren/zijn in het jaar 2020 ook van toepassing en relevant om
hier wederom genoemd te worden.
●

Kwartaaloverleg met voorzitter DSCJ’s..
In 2020 hebben we vooral een aantal online NSCJ-DSCJ meetings gehouden om de
Covid19 problemen te bespreken. De focus naar de kwartaaloverleg structuur werd
nu ingevuld wanneer het door de actuele situatie en informatie van persconferenties
noodzakelijk was. Er werd actuele informatie verstrekt, de status van de pandemie
en de gevolgen voor het judo en de arbitrage werd besproken.
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●

Centralisatie uitnodigen scheidsrechters (SPS)
SPS is het scheidsrechters planning systeem dat wij in 2020 ook als basis voor de
scheidsrechters planning hebben gebruikt.

●

Nationale wervingscampagne
In december is een landelijke wervingscampagne opgestart die in januari 2021 vorm
zal krijgen. Ten behoeve hiervan is een werkgroep opgestart. Het is noodzakelijk om
aan werving en behoud constant aandacht te schenken. Wij merken dat het
scheidsrechtersbestand de laatste jaren erg geslonken is. In december 2020 bedroeg
het aantal actieve scheidsrechters 361. Met de wervingscampagne tracht de NSCJ in
2021 het aantal van 450 scheidsrechters te bereiken.

●

Week van de Scheidsrechter
Behalve een artikel dat op de JBN site heeft gestaan is er In 2020 geen aandacht
besteed aan de Week van de Scheidsrechter.

●

Internationaal rooster
Het internationale rooster heeft weinig tot geen doorgang kunnen vinden door de
Covid19 problematiek. Vanaf maart zijn bijna alle evenementen geannuleerd.
Wel is getracht in 2020 het contact met onze internationals te onderhouden en zijn de
internationale ontwikkelingen nauwlettend gevolgd. De selectie en kwalificatie zijn in
2020 opgeschort. Van het ter beschikking gestelde budget voor 2020, is ongeveer ⅓
deel gebruikt. Het resterende deel kan niet worden overgeheveld naar 2021, maar
komt ter beschikking van de algemene reservepot. Voor het jaar 2021 is een
budgetaanvraag ingediend, met het verzoek extra gelden ter beschikking te stellen
voor een eventuele inhaalslag in 2021 als dat weer mogelijk is. Dat verzoek is niet
gehonoreerd en het budget blijft gelijk aan 2020, namelijk € 28.000,-

●

Nationaal rooster
Evenals vorig jaar wordt de scheidsrechters indeling voor NK’s gecoördineerd door de
NSCJ. Hierbij wordt heel nadrukkelijk geselecteerd op kwaliteit en de juiste balans
voor het betreffende NK. De sterkste scheidsrechters worden ingedeeld voor het
zwaarste evenement. De NSCJ tracht hierin consistent te zijn en weegt bij voortduring
belangen af bij deze indelingen o.a. ook het bieden van kansen om zich te kunnen
ontwikkelen en kijkt ook naar de reisafstand (bewaking budget). De planning heeft
maar tot maart kunnen plaatsvinden vanwege Covid19.

●

Care-system
Het Care-systeem heeft een vaste positie gekregen bij de NK’s als onderdeel van de
arbitrage. Het werken met oortjes is nu structureel onderdeel tijdens de NK’s.
Afgesproken met alle DSCJ’s, dat Care alleen wordt ingezet bij NK’s en
meetmomenten en als pilot aangewezen toernooien en niet in districten. In 2020 is er
aanvang genomen om nieuwe camera’s en radio’s aan te schaffen.

●

Kwaliteits-kwantiteitsverbetering
Dit onderwerp is in 2020 niet goed van de grond gekomen, vanwege de Covid19
maatregelen, maar is zodanig belangrijk, dat wij de tekst van vorig jaar hier weer zullen
vermelden.
Het speerpunt “kwaliteits- en kwantiteitsverbetering” van de judoarbitrage in Nederland
is al enkele jaren geleden in gang gezet en blijft een belangrijke prioriteit innemen. De
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NSCJ heeft hierbij de ondersteuning van onze internationals gevraagd en ook in 2019
is in samenwerking met onze internationals hard gewerkt aan verbetering van kwaliteit.
De indruk bestaat dat de kwaliteit van arbitragezaken in de breedte, zich in een
stijgende lijn bevindt. Hiermee worden zaken bedoeld, als inzicht in wedstrijdverloop,
samenwerking, gedrag, presentatie, communicatie enz. enz. Deze lijn en aandacht zal
in 2020 worden voortgezet. De kwaliteitsverbetering zal de positionering (imago) van
de scheidsrechter verbeteren, waardoor verwacht wordt dat dit tevens de
kwantiteitsvraag zal ondersteunen. De beperkte kwantiteit van N4 scheidsrechters
noodzaakt ons bij meerdere nationale evenementen om de complete nationale lijst uit
te nodigen, waarbij onze gewenste selectie voor het evenement niet altijd passend
kunnen uitvoeren. De nationale lijst moet drastisch worden uitgebreid, waarbij we wel
de kwaliteit moeten waarborgen.
●

Scoutings- talententraject en opleiding naar niveau 4
De NSCJ heeft in 2020 het scoutingstraject aangepast. Het nieuwe model is
gecommuniceerd met de DSCJ’s, maar kon door de Covid19 maatregelen geen
doorgang vinden. Tevens is dit een aandachtspunt geweest tijdens het landelijke
webinar.

●

Voorbereiding en scouting niveau 5.
Dit onderwerp is in 2020 niet goed van de grond gekomen, vanwege de Covid19
maatregelen.

●

Samenwerking NSCJ en Internationals.
Reeds jaren geleden heeft de NSCJ een traject ingezet om tot nauwere
samenwerking te komen met onze Internationale scheidsrechters. Dit is van groot
belang omdat de Internationale Scheidsrechters vaak het eerste aanspreekpunt,
adviseurs en voorbeeld zijn naar de districtsscheidsrechters. De NSCJ hecht veel
waarde om deze lijn vast te houden. In 2020 is de NSCJ erg content met de
samenwerking, commitment en rust rond de internationals. De internationals hebben
flexibiliteit getoond m.b.t. de online meetings en aanpassingen aan het internationale
rooster.

●

Communicatie.
Hoewel we in de onderlinge communicatie grote stappen hebben gemaakt, komt het
helaas nog steeds voor bij enkele districten dat relevante gegevens niet automatisch
worden doorgegeven. Bij voortduring moet er om gegevens gevraagd worden. Nog
niet iedereen beseft het belang van landelijke samenwerking en informatie. Het lijkt
wel of sommige DSCJ’s niet beseffen dat communicatie over hun district heen gaat.
De NSCJ gaat op deze weg verder en zal wederom in 2021 blijven inzetten op
samenwerking en elkaar informeren.

●

Samenwerking algemeen
De aandacht voor harmonie, collegialiteit en integriteit blijft een actueel en erg
belangrijk aandachtspunt. Maar was in 2020 erg lastig te realiseren i.v.m. de Covid19
maatregelen. We hebben dit toch trachten te realiseren door een landelijk webinar,
meerdere online meetings, informatieverstrekking via meerdere mailberichten en het
initiëren van een kerstgeschenk.

●

Database scheidsrechters.
De NSCJ heeft de DSCJ’s meermalen op het belang gewezen de (gewijzigde of
nieuwe) persoonsgegevens van scheidsrechters vanuit het district door te geven aan
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het bondsbureau. Het programma Sportlink is leidend en dient actueel te zijn. Het
afgelopen jaar is gebleken dat Sportlink niet altijd up-to-date was; er wordt
bijvoorbeeld met enige regelmaat vergeten om na afnames van examens de
wijzigingen door te geven. De NSCJ heeft een actualisatieslag gemaakt met het
landelijke scheidsrechtersbestand en sportlink. In december zou sportlink weer
volledig up-to-date moeten zijn met het actieve scheidsrechtersbestand. De DSCJ’s
worden gevraagd alert te zijn op mutaties en dat deze worden doorgegeven aan het
bondsbureau om in sportlink te verwerken.
●

Coaching-arbitrage
I.v.m. de Covid19 maatregelen, hebben we aan dit onderwerp niet veel aandacht
kunnen schenken. Dit zal zodra het weer mogelijk is, de nodige aandacht van ons
krijgen. Wel hebben we bij het samenstellen van het nieuwe jeugdreglement de
technische staf geraadpleegd en meegenomen in de aanpassingen. Dit werd erg
positief ontvangen door de technische staf.

●

www.jbn-judolink.nl
In begin 2017 is als vervanging van judomasterz een eigen tool ontwikkeld. Door een
enthousiaste vrijwilliger (scheidsrechter) is een website ontwikkeld waarmee
judoregels en spelsituaties op eenvoudige wijze worden uitgelegd. Deze tool is zelfs
in de loop van 2017 en 2018 verder doorontwikkeld met vele spelvragen. Het is nu
mogelijk toetsen voor specifieke doelgroepen te presenteren. Een fantastische tool
die heel veel meerwaarde zal brengen in het bekendmaken van onze judoregels. Er
zijn nog plannen om de tool nog verder door te ontwikkelen. In 2019 is de Tool verder
doorontwikkeld en zijn online examens afgenomen. De online examens zijn in 2020
geschikt gemaakt voor niveau 2, 3B en 3A. In 2020 is een aanvang gemaakt om
Judolink verder aan te passen met een e-learning module voor niveau 2.

●

Professionalisering en kwaliteitsverbetering
Zoals afgelopen jaren heeft professionalisering en kwaliteitsverbetering een zeer
hoge prioriteit. Maar ook het kansen bieden aan persoonlijke ontwikkeling als
scheidsrechter. Meer dan voorheen worden activiteiten gericht op de begeleiding en
verbetering van het klimaat en positionering van de arbitrage binnen de bond. Helaas
blijkt dat in de praktijk de begeleiding niet altijd realiseerbaar is en deze kwaliteitsslag
niet optimaal verloopt. I.v.m. de Covid19 maatregelen, hebben we aan dit onderwerp
niet veel aandacht kunnen schenken. Dit zal zodra het weer mogelijk is, de nodige
aandacht van ons krijgen.

●

Dropbox cursusmateriaal
Sinds 2016 heeft de NSCJ een dropbox ingericht met daarin al het cursusmateriaal.
Het afgelopen jaar zijn hier documenten in geplaatst en opleidingsmateriaal
geactualiseerd. De DSCJ’s kunnen hier de materialen van downloaden. De dropbox
wordt actueel gehouden door de NSCJ die op deze wijze een uniforme verspreiding
en gebruik van materialen waarborgt.Er is een aanvraag gedaan aan de JBN om hier
een professionele omgeving voor ter beschikking te stellen. Dit is nog niet van de
grond gekomen.

●

Afhandeling en beantwoording klachten
Soms ontvangt de JBN een klacht van judoka, ouder of coach over een vermeende
verkeerde beslissing van de arbitrage. Deze klachten worden altijd doorgezonden
naar de vz. NSCJ die deze klachten waar nodig onderzoekt en dan beantwoordt.
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Er zijn in 2020 geen klachten ontvangen.

9.

Toekomst
Het jaar 2020 was voor ons allen een heel bizar en bijzonder jaar, waar vele plannen
geen doorgang konden vinden. Het is verheugend te kunnen vermelden, dat ook in een
dergelijk zwaar en bijzonder jaar, onze arbiters zich flexibel hebben opgesteld en allen
uitkijken naar een nieuw moment van herstart in onze hobby. Wij zijn er van overtuigd, dat
zodra het weer mogelijk is, wij allen onze schouders er onder zullen zetten en wij de
arbitragetaak professioneel zullen oppakken. Voor 2021 is de toekomst moeilijk te
voorspellen. Wij zullen alleen moeten afwachten wanneer onze activiteiten weer
(gedeeltelijk) mogelijk zijn. Wij hebben vele plannen die voorlopig nog even geparkeerd
moeten worden.
De samenwerking van de arbitrage op en naast de mat, collegialiteit, integriteit en
veiligheid blijven een bijzonder aandachtspunt van ons. De NSCJ zal voortdurend veel
aandacht besteden aan een klimaat waarin plezier en veiligheid voorop staat. De
scheidsrechters dienen op comfortabele en veilige wijze hun hobby te kunnen uitvoeren.
Als NSCJ houden we dan ook rekening met deze aspecten tijdens de selectie van de
arbiters voor evenementen. Elkaar het succes gunnen en daarin ondersteunen zal de
synergie binnen de arbitrage verhogen.
De NSCJ streeft naar kwaliteitsverbetering, kansen bieden voor potentials, harmonie
binnen het corps en interactie met coaches, zoals reeds is vermeld.

10.

Slot

Het jaar 2020 was een zeer bewogen jaar voor de judoarbitrage. Toch kijken we met trots
terug naar ons korps, die tomeloze inzet, flexibiliteit en ondersteuning hebben getoond.
Wij vertrouwen op de inzet van allen, zodra dit weer mogelijk is.
De NSCJ heeft ondanks de COVID19 problematiek, het afgelopen jaar gemotiveerd haar
werk gedaan en (administratief) veel werk verricht. Zowel direct zichtbaar als ook achter
de schermen. Ondanks de grote negatieve impact, heeft de COVID19 periode ook nieuwe
positieve ontwikkelingen voortgebracht, zoals online meetings, webinar en andere
creatieve oplossingen.
Hierbij willen we het bestuur JBN bedanken voor de geboden kansen en voor een
bijzonder fijne, positieve en constructieve samenwerking.
De NSCJ heeft haar werk als team op een ontspannen en rustige wijze kunnen uitvoeren,
welke zij in 2021 wil continueren en ziet de toekomst positief tegemoet!
--------------
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