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1. Inleiding 
 

De jaarlijkse Algemene Vergadering nadert weer. Het is dan ook het ideale moment om even 
terug te blikken op wat 2022 ons te bieden had. Het werd het jaar waarin we aan het (hopelijk 
definitieve) einde van het coronatijdperk kwamen. We terug konden hopen dat we alle 
moeilijkheden die dit met zich meebracht op organisatorisch, financieel en sportief gebied 
achter ons kunnen laten. 

We merken dat het aantal leden stillaan opnieuw op het niveau van voor corona komt. We zijn 
uiteraard blij als federatie dat judoka’s de weg terugvinden naar de tatami. Echter moeten we 
ook bekennen dat we een generatie zijn verloren en van velen afscheid hebben moeten 
nemen, die andere sporten hebben opgenomen of gewoon voor wie het te lang geleden was 
en de inspanning of opoffering te groot was om opnieuw judo te hervatten. 

We bedanken dan ook graag iedereen die hiertoe zijn/haar steentje heeft bijgedragen om 
onze sport te blijven promoten, te blijven enthousiasmeren, te blijven onderrichten. 

Op de zetel van de federatie zijn er een aantal plaatsen gewisseld, Sophie Block heeft ons 
verlaten en Maarten Bogaert heeft nu het roer van de federatie in handen. Deze wissel was 
absoluut geen evidentie op de werkvloer. Enkele zaken werden on hold geplaatst om Maarten 
de tijd te geven zich in te werken en vooral de belangrijkste zaken binnen onze federatie eerst 
de nodige aandacht te geven. Bijkomend was het voor ons als bestuurders ook niet 
gemakkelijk zonder een secretaris-generaal, welke nog steeds één van de belangrijke functies 
binnen een bestuur is, was en is het nog steeds niet altijd evident om alle (nieuwe) regeltjes 
steeds allemaal op te volgen. We hopen dit alvast in 2023 beter te kunnen doen. 

In 2022 werden grote stappen gezet in de verdere ontwikkeling van het wedstrijdsysteem en 
we hopen dit in 2023 uit te kunnen rollen. Maar over de andere interne zaken binnen Judo 
Vlaanderen kan u uitgebreidere commentaar lezen in dit document. 

Op sportief vlak hebben we als klein Vlaanderen met onze toppers opnieuw heel sterke 
resultaten gebracht. Ik vermeld hier de belangrijkste. In 2022 stond Matthias Casse voor een 
derde maal op een rij in de finale op het Wereldkampioenschap, wat geen enkele mannelijke 
Belgische judoka hem ooit voor deed. Hij behaalde hier zilver, wat hij ook al deed op het 
Europees kampioenschap. Toma Nikiforov behaalde na een sterk bevochten strijd een vijfde 
plaats op de Wereldkampioenschappen. Bij de dames kon Mina Libeer de derde plaats 
bemachtigen op het Europees kampioenschap. We vergeten hier al hun andere 
podiumplaatsen binnen het internationaal circuit samen met Amber Ryheul en Ellen Salens 
en van de opkomende talenten, zoals Jeroen Casse en Karel Foubert, niet. Maar voor meer 
details verwijs ik je naar het stuk betreffende Topsport. 

 

mailto:info@judovlaanderen.be
http://www.judovlaanderen.be/


 

Judo Vlaanderen VZW - Oudenaardsesteenweg 839 9420 Burst                                                                                      5 
BE0421410758 RPR Gent afdeling Dendermonde 
info@judovlaanderen.be - www.judovlaanderen.be 
 

Zoals jullie verder zullen merken in dit document zetten we in op verschillende fronten, niet 
alles loopt steeds zoals we gepland hebben. We moeten het hebben van heel veel vrijwilligers 
binnen onze organisatie, die ik dan ook van harte wil bedanken voor hun geleverde 
inspanningen in 2022 om Judo Vlaanderen professioneler, beter en verder klaar te stomen 
voor de toekomst.  

Bedankt voor het vertrouwen dat jullie hebben gegeven aan de bestuurders en mezelf om 
2022 in goede banen te mogen leiden en we hopen met veel enthousiasme en 
professionaliteit 2023 nog beter te doen. 

Sportieve groeten en tot op of naast de mat, 

Mike Van de Rostyne 
Voorzitter Judo Vlaanderen 
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2. Missie en visie JV 
 
Het uitdragen en promoten van de judosport en haar universele waarden in Vlaanderen op 
een manier die toegankelijk is voor iedereen en op ieders niveau. 

Wij willen dit bereiken door: 

• Een kwalitatieve, professionele en innovatieve structuur en ondersteuning aan te bieden; 

• Een klimaat te creëren en te bewaken dat een laagdrempelige instap mogelijk maakt en 
waarin iedereen zich thuis voelt en zich kan ontplooien; 

• Judobeoefening te faciliteren op alle niveaus: zowel recreatief, competitief als topsport op 
het allerhoogste niveau; 

• Dit alles aan te bieden aan onze judoka’s, onze clubs en onze vrijwilligers en dit altijd in 
overeenstemming met de waarden van onze federatie: respect, discipline, sportiviteit, 
veiligheid, teamgeest, moed en levenslang leren. 
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3. Structuur van de federatie 
 
De structuur van Judo Vlaanderen werd in 2022 een beetje anders georganiseerd, waarbij de 
bestuurders nu instaan als ondersteuner van een bepaalde portefeuille (= 
deelgebied/domein binnen het judo in de breedste zin). Dit in eerste instantie om de mensen 
op de werkvloer te ondersteunen indien dit nodig wordt geacht, en bijkomend om de zaken 
binnen hun portefeuille op te volgen.  

Naast Judo Vlaanderen, hebben we in België de Waalse vleugel, Judo Wallonie Bruxelles, het 
vroegere welgekende FFBJ. Samen vormen we Judo Belgium, waarin van beide vleugels 
evenveel bestuurders zetelen. Sinds het nieuwe bestuur in Wallonië en zo ook in Judo Belgium, 
mogen we zeggen dat er een nieuwe wind waait. Er wordt op veel vlakken gekeken waar we 
de samenwerking kunnen verbeteren, waar we reglementen kunnen uniformiseren, zodanig 
dat de regels een honderdtal kilometer verder niet anders zijn.  We proberen ook vanuit Judo 
Belgium een aantal zaken op de rails te krijgen, zoals deelnames aan ploegencompetities op 
het hoogste niveau, het uniformiseren van de criteria voor hogere graden… Samen hebben 
we ook enkele projecten op poten gezet met bijvoorbeeld de Federale Politie en ook werden 
zo de eerste stappen gezet in een samenwerking met Belgian Cycling. 
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3.1 Bestuursorgaan JV 

3.1.1 Bestuursleden 

 
Het bestuursorgaan van Judo Vlaanderen vzw bestaat uit 8 bestuurders. In het afgelopen jaar
hebben zij 10 keer vergaderd.  Op de bestuursvergaderingen worden de krijtlijnen uitgezet voor
de algemene werking van de federatie. In 2022 werd er voor het eerst een beleidsdag
georganiseerd met de bestuurders en het personeel van Judo Vlaanderen. De prioriteiten 
werden vastgelegd voor de komende periode.  

De leden van het bestuursorgaan zijn:  

BO leden Portefeuille 
Mike Van de Rostyne (voorzitter) Techniek en Ontwikkeling 
Jasper Lefevere (ondervoorzitter) Topsport en Communicatie 
Geert Claes (penningmeester) Financieel beheer 
Bart De Muynck Integrale kwaliteitszorg 
Ronny Nilsen Personeel en vrijwilligers 
Marcel Celis Events en competitie 
Peter Vermeir Ethiek, Tucht en Wetenschap 
Marnix Vangheluwe Marketing & sponsoring, Breedtesport,

Digitalisering 
 

In 2022 stelde het BO Stijn Waerlop aan als secretaris-generaal. Enkele maanden later legde
Stijn zijn mandaat neer.  

Elke bestuurder heeft een portefeuille toegewezen gekregen waarbij hij/zij geacht wordt om
hierbinnen het voortouw te nemen en expertise te delen.  
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3.1.2 Goed bestuur 

 

Sport Vlaanderen legt aan het bestuur van Judo Vlaanderen bepalingen op in kader van goed 
bestuur. De 3 grote dimensies waaraan het bestuur moet voldoen zijn:  

Transparantie Democratie Interne verantwoording en
controle 

 

Elke dimensie wordt op zijn beurt onderverdeeld in indicatoren en deelindicatoren. Aan elke
indicator wordt een score toegekend.  

Voor het jaar 2022 zijn de scores van Judo Vlaanderen: 

- Dimensie transparantie: 100% 

- Dimensie democratie: 83.33% 

- Dimensie interne verantwoording en controle: 92.4% 

De totaalscore bedraagt: 91,95% voor goed bestuur. 

Voor het komende jaar blijven we inzetten om hoge cijfers te behalen en indien mogelijk nog
beter te doen.  
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3.1.3 Algemene Vergadering JV 

 

• De Algemene Vergadering is het hoogste gezag van de federatie. 

• Ze is samengesteld uit alle leden en wordt voorgezeten door de voorzitter van het 
bestuursorgaan of de plaatsvervanger door hem/haar aangesteld of bij gebrek aan 
aanstelling het oudste aanwezige bestuurslid. 

 

Bevoegdheden van de AV: 

✓ Het wijzigen van de statuten; 

✓ Het benoemen en het ontslaan van bestuurders; 

✓ Het goedkeuren van de begrotingen en de rekeningen; 

✓ De kwijting aan de bestuurders; 

✓ Het uitsluiten van een lid; 

✓ Het ontbinden van de vereniging JV; 

✓ Het bepalen van de bestemming van de goederen bij ontbinding van de vereniging; 

✓ Het jaarlijks vaststellen van de ledenbijdragen. 

 

De Algemene Vergadering wordt jaarlijks bijeengeroepen. Op de AV wordt de dagorde 
overlopen en heeft iedere club een stem.   
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3.1.4 Commissies JV 

 
Het BO van Judo Vlaanderen vindt het belangrijk om zich te laten omringen door experten in 
hun deeldomein. Vandaar zijn er commissies die daarin ondersteunen. Deze commissies 
geven op hun beurt advies aan het BO. 

Hieronder een overzicht van de bestaande officiële organen: 

  
A. Topsport • Topsportcommissie 

• Sportcommissie  

B. Provinciale werking Provinciale comités (ANT, LIM, OVL, VBR, WVL) 

C. Beleidsadviescommissie 

D. Sporttechnisch • Commissie Graden en Technieken 

• Gradenjury = SDS-jury 

• Sportcommissie 

• Raad van Hogere graden 

E. Organisatorisch • (Nationale) Wedstrijdorganisatiecommissie 

• Kalendercommissie 

• (Nationale) Scheidsrechterscommissie 

F. Tucht, ethiek, BAS en Vlaams 

Sporttribunaal 

• Tuchtcommissie 

• Ethische commissie 

• Medische commissie 

• BAS (beroepscommissie) 

• Vlaams Sporttribunaal (doping & ethiek) 

G. Andere • Nationaal paritair comité 

 

Commissies zijn blijvende structuren en zijn verantwoordelijk voor organiserende taken binnen 
JV. Naast de commissies kunnen ook werkgroepen worden opgericht rond het realiseren van 
concrete projecten.  
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3.2 Personeel JV 
 
De werking van Judo Vlaanderen bestaat uit 2 grote delen, namelijk een deel basiswerking en 
een deel topsportwerking. De basiswerking betreft alles in het kader van de breedtesport. Aan 
de leiding van de basiswerking staat de General Manager.  Het luik topsport wordt geleid door 
de Technisch Directeur Topsport. Het is vanzelfsprekend dat breedtesport de topsport nodig 
heeft en vice versa. Er is een goede wisselwerking tussen beide.  

3.2.1 Basiswerking 

 
In 2022 mochten we een nieuwe General Manager verwelkomen binnen Judo Vlaanderen: 
Maarten Bogaert. Maarten neemt de fakkel over van Sophie Block. 

Organogram 
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Foto’s 

  

       MAARTEN BOGAERT          SILVIA BUYSENS               NADIA DE BAER                 LEEN DOM                    
           General Manager       Graden & Techniek              Boekhouding    DSKO                           

 

THANEE HERREGODTS      CHRISTIAN PIERRE             SILKE VERVAET  
 Events & Sponsoring           Communicatie            Clubondersteuning  
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3.2.2 Topsport 

 

Judo Vlaanderen VZW wil in haar topsportbeleid enerzijds op korte termijn zorgen voor 
topresultaten (top 8 mondiaal of medaille EK bij elite) en langs de andere kant op lange 
termijn een brede basis aan jonge talenten opleiden die in de toekomst voor topprestaties 
zullen zorgen. 

Dit willen we bereiken door de samenstelling van een kwaliteitsvolle trainersstaf, aangevuld 
met een team van experts, waarbij samenwerking tussen alle actoren rondom de 
atleet/topjudoka zeer belangrijk is. We willen een structuur bieden waarin de taken en 
verantwoordelijkheden van alle actoren duidelijk zijn.  

De clubs vormen de basis van de topsportpiramide.  

 

Vanuit de afdeling topsport willen we onze kennis delen zodoende kwalitatieve opleidingen 
voor deze trainers te voorzien. Door samen te werken met de clubtrainers willen we enerzijds 
de betrokkenheid en de kennis van deze trainers vergroten, anderzijds een grotere instroom 
van talenten verwezenlijken. 
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Organogram 

 

 

Het topsportluik van Judo Vlaanderen wordt geleid door de topsport directeur Koen Sleeckx. 
In 2022 is de toenmalige headcoach (+18) Mark Van der Ham een nieuwe uitdaging 
aangegaan.  In augustus is de nieuwe headcoach (+18) Udo Quellmalz gestart bij Judo 
Vlaanderen.  
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Resultaten 

Hieronder is er een overzicht van de events waar Judo Vlaanderen een top-3 plaats behaalde 
gedurende het jaar 2022. Dit gaat zowel om de elitesporters als de junioren.  

Wedstrijd Naam Plaats 
European Judo Championships Seniors Sofia 2022 LIBEER Mina 3 

European Judo Championships Seniors Sofia 2022 CASSE Matthias 2 

Zagreb Grand Prix 2022 LIBEER Mina 3 
Tel Aviv Grand Slam 2022 CASSE Matthias 1 
Paris Grand Slam 2022 NIKIFOROV Toma 1 
Grand Prix Portugal 2022 CASSE Matthias 1 
Cluj-Napoca European Open 2022 FOUBERT Karel 3 
Guayaquil Panamerican Open 2022 BOMBELLO Alissia 3 
Prague Junior European Cup 2022 ALTEMIROV Deny 3 
Prague Junior European Cup 2022 BATCHAEV Zelemkhan 1 
Malaga Junior European Cup 2022 DUYCK Jarne 3 
Nanterre Junior European Cup 2022 DEMETS Robbe 3 
Strasbourg Cadet European Cup 2022 MARTENS Line 2 
Lignano Junior European Cup 2022 DEMETS Robbe 3 
Lignano Junior European Cup 2022 BATCHAEV Zelemkhan 3 
Lignano Junior European Cup 2022 NESIRKOYEV Ilman 1 
Coimbra Junior European Cup 2022 ALTEMIROV Deny 2 
Coimbra Junior European Cup 2022 DEMETS Robbe 3 
Coimbra Junior European Cup 2022 DUYCK Jarne 3 
Riga Senior European Cup 2022 SALENS Ellen 1 
Riga Senior European Cup 2022 CASSE Jeroen 2 
Winterthur Senior European Cup 2022 DEMETS Robbe 2 
Sarajevo Senior European Cup 2022 FOUBERT Karel 1 

 

Onderstaande tabel geeft een overzicht van het aantal final block (top 8) en medaille (top 3) 
plaatsen voor de Vlaamse judoka’s sinds 2009 (bron: judobase.com). 

 

 

 

 

  

Med FB Med FB Med FB Med FB Med FB Med FB Med FB Med FB Med FB Med FB Med FB Med FB Med FB Med FB

WK EK OS 3 3 2 3 0 3 1 2 1 3 0 1 1 1 1 2 0 0 0 1 2 3 1 1 4 6 2 2

Masters 0 0 0 1 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0

GS GP 9 14 12 15 4 9 8 11 6 16 3 14 5 11 1 4 2 9 4 11 5 14 1 3 6 16 4 9

EO 3 2 4 2 3 1 6 2 5 3 2 3 3 3 1 4 2 4 2 13 4 3 2 2 5 1 1 2

CO 0 0 1 1 4 4 0 0 4 6 9 10 12 16 9 14 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 2

EC  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 11 4 8 5 10 4 14 1 7 0 0 0 1 4 7

WK EK EYOF YOG jeugd 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 1 6 9 0 3 3 4 0 0 1 2 0 1

EC Jeugd 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 27 9 20 16 26 7 19 8 18 6 12 6 14 11 27

Totaal 15 19 19 22 11 18 16 17 16 28 14 30 37 71 25 53 31 58 17 62 25 51 10 18 22 40 23 50

2021 20222015 2016 2017 2018 2019 20202009 2010 2011 2012 2013 2014
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Foto’s 

 

     KOEN SLEECKX                    SALLY SCHEERS                   UDO QUELLMALZ                DAMIANO MARTINUZZI 
   Directeur Topsport     Medewerker Topsport              Hoofdtrainer                        Assistent Elite 

 

 

 

 

 

 

   DIRK VAN TICHELT       FRANKLIN REYES PEREIRA          TIJL LINDEKENS                        SÖREN HAPERS 
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3.3 Vrijwilligerswerking JV 

3.3.1 Cijfermateriaal vrijwilligerswerking 

 
Elke persoon die vrijwilligerswerk verricht voor Judo Vlaanderen dient jaarlijks zijn/haar keuze 
van vergoeding voor vrijwilligerswerk door te geven. Er kan gekozen worden voor reële of 
forfaitaire onkostenvergoeding.  

Tijdens het uitvoeren van hun vrijwilligerswerk zijn onze vrijwilligers automatisch (en dus ook 
zonder bijkomende formaliteiten) verzekerd voor de waarborgen “burgerlijke 
aansprakelijkheid” en “lichamelijke ongevallen” (polisnummer 45.154.582 voor niet-leden en 
polisnummer 45.154.404 voor leden-vergunninghouders). 

 

Vrijwilligers zijn en blijven een cruciale factor om de werking draaiende te houden. Toch zijn de 
vrijwilligers steeds moeilijker te vinden en te motiveren. We zijn dan ook begonnen met de 
uitwerking van een project “Waardering van vrijwilligers”. Dit doen we naast de reeds 
bestaande bedankingsmomenten zoals ‘Week van de vrijwilliger’ of andere momenten 
waarop we een groep vrijwilligers in de kijker plaatsen. We zullen hier sterk op moeten blijven 
inzetten in de toekomst. 
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3.3.2 Overzicht van de taken van onze vrijwilligers en verenigingswerkers 

 

Een overzicht van engagement binnen Judo Vlaanderen: 

✓ Projectgroepen/werkgroepen rond een bepaalde topic, beperkt in de tijd; 

✓ Het geven van provinciale en federale trainingen en talentendagen; 

✓ Het geven van VTS-opleidingen; 

✓ Herwerken en herschrijven van VTS-opleidingen; 

✓ Het geven van bijscholingen of inspiratiesessies; 

✓ Het geven van technisch onderricht; 

✓ Gradenjury bij SDS-examen; 

✓ Organisatie tornooien en events; 

✓ Arbitrage op tornooien; 

✓ IT-gebeuren binnen de federatie. 

 
Een welgemeende dankjewel aan de vrijwilligers die in 2022 bijgedragen hebben aan de 
goede werking van Judo Vlaanderen. Zonder jullie zou de uitvoering van de basistaken een 
pak moeizamer verlopen zijn. 
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4. Doelstellingen Judo Vlaanderen 

4.1 Nieuwe leerlijn: MJOP 
  

Judo Vlaanderen is intensief aan het werk gegaan om een nieuw model te ontwikkelen waarbij 
judoka’s worden begeleid naar een leven lang judo. Dit vernieuwend 
Meerjarenontwikkelingsplan (MJOP) is in 2022 van start gegaan. De eerste pilootclubs hebben 
ingeschreven en zijn aan de slag gegaan met het MJOP. Uiteraard zijn er voorafgaand 
cursussen georganiseerd en infosessies gegeven. Een belangrijke pijler in de uitrol van het 
plan is de communicatie. Voor de deelnemende clubs zijn er feedback en 
terugkoppelingsmomenten gepland.   

Het MJOP vormt de leidraad voor de clubtrainer om zijn/haar judoka’s te begeleiden 
gedurende de hele judoloopbaan. Een begeleiding enerzijds met mogelijkheid om door te 
groeien richting topsport, anderzijds (en vooral) om levenslang aan judo te blijven doen.  

Judo Vlaanderen wil de komende jaren een succesvolle uitrol van het MJOP realiseren zodat 
de vernieuwde aanpak in opleiding en begeleiding ook de nieuwe standaard wordt in elke 
Judo Vlaanderen club.  
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4.2 Vlaamse Trainersschool 
 
In 2022 werd de herwerking en de digitalisering van de opleidingen initiator, instructeur (B) en 
trainer B verder uitgewerkt.  De opleiding Techniekexpert werd door de Vlaamse Trainersschool 
goedgekeurd. Vanaf 2023 zal een nieuwe opleidingsstructuur judo gevolgd worden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voor de opleiding trainer A dient de visietekst nog geschreven te worden. Deze opleiding 
organiseren, kan enkel na voorlegging en goedkeuring door de Vlaamse Trainersschool. 

 
Een belangrijk voordeel van deze nieuwe structuur is de flexibelere organisatie. Een cursist kan 
nu de verschillende algemene vakken op het eigen tempo afleggen. De volgtijdelijkheid zoals 
deze voorheen aanwezig was, geldt niet meer. Let wel op, een aantal voorwaarden zijn 
gewijzigd. Deze kan je voor alle opleidingen raadplegen op de website van Judo Vlaanderen.  

 
Onze VTS-docenten hebben in 2022 niet minder dan 160 trainers naar een (hoger) 
trainersdiploma geleid. Hieronder tellen we 116 aspirant-initiators, 40 initiator en 4 instructeurs 
B. 

 
De cijfers voor 2022 worden pas kenbaar gemaakt in juni 2023. Daarom baseren we ons voor 
deze meting op de officiële cijfers van 2021. 
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De kwalificatiegraad is in 2021 licht gedaald (1%). Zoals in 2021 ook reeds gemeld, denken we 
dat dit vooral te wijten is aan de daling in ledencijfers. Tevens zijn er in 2021 heel wat minder 
trainers opgeleid. In 2021 werd vooral ingezet op het afwerken van lopende cursussen (die in 
2020 gestart waren).   
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2021 was opnieuw een jaar waarin we weinig nieuwe trainers hebben gevormd. De drop-out 
ligt hier al heel wat lager dan in 2020, tot op heden het moeilijkste jaar voor de 
trainersopleidingen. In 2022 daarentegen hebben 160 trainers een (hoger) diploma behaald. 
De nieuwe opleidingsstructuur is geïnstalleerd, de inhouden volledig vernieuwd, herschreven 
en gedigitaliseerd. In de periode 2020-2022 is er door het VTS-docententeam een hele 
vernieuwing geïnstalleerd die in 2023 geoperationaliseerd wordt. In februari 2023 hebben we 
alvast een goede start genomen met meer dan 70 trainers in opleiding van niveau initiator 
tot en met trainer B. 2022 was dus een jaar waarin achter de schermen hard gewerkt werd 
door de VTS-docentengroep en medewerkers met een vernieuwde opleidingsstructuur als 
resultaat. 

Trainersbijscholingen 2022 
 
In 2022 konden we opnieuw voluit inzetten op fysieke trainersbijscholingen. We kozen bewust 
voor fysieke bijscholingsvormen met als uitzondering de bijscholing “SDS, aan de andere kant 
van de tafel” als onderdeel van de VTSplus-Marathon. Een ruim bijscholingsaanbod zowel in 
het voorjaar als najaar werd gecreëerd. 

 
Voorjaar 2022 

 
• 26/02 - Dollen & Rollen (Merelbeke) 
• 27/02 – Dollen & Rollen (Zwijndrecht) 
• 27/02 – Mobiliteit in judo (Mortsel) 
• 31/03 – Shodan Shikan, aan de andere kant van de tafel (Digitaal) 
• 05/05 – Meerjarenontwikkeling in judo: infomoment voor kandidaat pilootclubs (Digitaal) 
• 08/05 – Inspiratiesessie: functioneel en creatief je les starten! (Wingene) 
• 21/05 én 18/06 – Meerjarenontwikkeling in judo: opleiding trainers pilootclubs 
• 22/05 – Inspiratiesessie: functioneel en creatief je les starten! (Mortsel) 
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Najaar 2022 
 
• 28/08 – Dollen & Rollen (Zele) 
• 10/09 – Bijscholing officials (Nazareth) 
• 25/09 – Judodag 55+: workshops (Zwijndrecht) 
• 01/10 – Bewegingsvaardigheid en fysieke ontwikkeling in aanloop naar de techniek (Wilrijk) 
• 15/10 – Inspiratiesessie: functioneel en creatief aan de slag tijdens je training (Diepenbeek) 
• 17/10 – Motiverend coachen (Gent) 
• 20/10 – Sporten met grenzen (Digitaal) 
• 27/10 – Aan de slag als club-API (Digitaal) 
• 12/11 – Inspiratiesessie: functioneel en creatief aan de slag tijdens je training (Tielt) 
• 17/11 – Sporten met grenzen (Digitaal) 
• 21/11 – Motiverend coachen (Gent) 
• 24/11 – Sporten met grenzen (Digitaal) 
• 05/12 – Motiverend coachen (Gent) 
• 29/11 – Sporten met grenzen (Digitaal) 
• 06/12 – Aan de slag als club-API (Digitaal) 
• 10/12 – Praktijksessies MJOP & Senpai Fit: Dag van de Trainer (Gent) 
 

Waar mogelijk werden de bijscholingen toegevoegd aan het Trainersplatform. 
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4.3 Meer events voor alle judoka’s 
 
We willen een gedifferentieerd aanbod van events organiseren voor de judoka’s van Judo 
Vlaanderen. Ongeacht het niveau en de leeftijd van de judoka willen we een aanbod bieden 
waarbij elke judoka kan trainen of aan competitie kan doen. Belangrijk hierbij is dat er niet 
alleen naar kwantiteit wordt gekeken, maar ook naar de kwaliteit van events.  

Het afgelopen jaar zijn er draaiboeken ontwikkeld waaraan een event moet voldoen om te 
kunnen doorgaan. Er zijn kwaliteitseisen bepaald waaraan de organisatie moet voldoen.  

Op langere termijn willen we inzetten om een hogere kwaliteit van events te bekomen. Dit 
wordt samen met het meerjarenontwikkelingsplan verder vorm gegeven.   

In 2022 is er binnen het kader van het MJOP gestart met randoridagen in een aantal 
pilootclubs. Deze nieuwe vorm van trainen wordt geëvalueerd en verder uitgewerkt de 
komende jaren. De bevindingen waren alvast erg positief.  

4.4 Samenwerkingen 
 
Om in te spelen op de maatschappelijke tendensen waar samenwerken meer en meer 
aangewezen wordt, realiseerde Judo Vlaanderen (met Judo Belgium) een samenwerking met 
de Federale Politie. Een engagement waar beide partners gedeelde interesses tot uitvoering 
brachten. Bij de grote events van Judo Vlaanderen was de politie aanwezig met een info-
/promostand met het doel om mensen te informeren of zelfs te rekruteren voor de politie. Er 
worden tevens judotrainingen gepland voor politiemensen. Op termijn zal de kruisbestuiving 
kunnen leiden tot meer leden voor Judo Vlaanderen.  

Judo Vlaanderen is vertegenwoordigd in de koepelorganisatie Vlaamse Sportfederatie (VSF).  
Samen met de andere federaties kunnen we voordelig gebruik maken van een aantal 
diensten, zoals de ‘Shared Services’. 

Op regelmatige tijdstippen organiseert VSF vormingen en infomomenten waar we de andere 
federaties beter leren kennen. Het principe van good practices is een meerwaarde voor Sport 
Vlaanderen. Daarnaast wordt Judo Vlaanderen via de koepelorganisatie op de hoogte 
gebracht van de laatste nieuwigheden en initiatieven.  

Naast VSF hebben we met het risicovechtsportplatform een goede samenwerking. Binnen het 
platform zijn verscheidene federaties vertegenwoordigd. In 2022 is er ingezet op preventie: het 
project ‘Impact op het hoofd’ was een belangrijk initiatief. Ook werden de API-opleidingen via 
dit platform verder uitgebouwd in 2022.  
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4.5 Retentie leden 
 

Een belangrijke maatstaf binnen Judo Vlaanderen is het ledenaantal. We zagen in 2022 een 
stijging van het aantal leden t.o.v. 2021. Na de coronaperiode zien we een herstelfase in het 
ledenaantal. Toch merken we binnen Judo Vlaanderen dat er heel wat drop out is.  

In 2022 werden aanpassingen gedaan aan het JeugdJudoFonds om hierop in te spelen. 
Initiatieven die clubbinding promoten en een engagement naar clubs bevorderen, worden 
beloond. Het beleven van judo wordt belangrijk en dit zowel op als rond de tatami. Een 
gemeenschap initiëren waardoor leden trouw blijven en minder snel uitstappen is de insteek.  

 

4.6 Digitalisering 
 
Judo Vlaanderen zet de tendens verder om te digitaliseren en automatiseren. Het 
ledendatabeheersysteem werd verder op punt gezet. Aanpassingen zullen zich de komende 
jaren nog opdringen. Afgelopen jaar werden er digitaliseringen doorgevoerd zoals bv. de 
vergunning, de vrijkaarten, de shiaikaarten, de inschrijvingen van evenementen, etc. Het 
elektronisch aanvullen van de ledenfiches met punten wordt nog verfijnd in de komende 
periode.  

Naast het ledendatabeheersysteem zit de ontwikkeling van een nieuw 
wedstrijdsoftwaresysteem in een laatste fase. Dit zal worden afgewerkt begin 2023. De 
bedoeling is dat het competitieverloop geautomatiseerd kan verlopen. De organisatie van het 
evenement kan hierdoor kwalitatiever. Zowel de judoka als de toeschouwer zullen op een 
eenvoudigere en overzichtelijkere manier de wedstrijden kunnen volgen.  

Op gebied van trainerscursussen en leerplatformen werd ook ingezet om te werken via 
digitale kanalen. Afgelopen jaar zijn de eerste stappen gezet. De komende jaren zal hier 
intensief aan verder gewerkt worden.  

Judo Vlaanderen communiceert via diverse kanalen. Er wordt gebruik gemaakt van sociale 
media en website. De leden van Judo Vlaanderen worden geïnformeerd via diverse 
nieuwsbrieven en nieuwsflitsen. De brieven worden maandelijks uitgestuurd, enerzijds naar de 
clubs en anderzijds naar trainers & coaches.  
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NIEUWSBRIEVEN CLUBS 2022 

• Nieuwsbrief Clubs Januari 2022 
• Nieuwsbrief Clubs Februari 2022 
• Uitnodiging Algemene Vergadering - 19 Maart 2022 - Gent 
• Nieuwsbrief Clubs Maart 2022 
• Nieuwsbrief Clubs April 2022 
• NEWS FLASH CALLANT CUP 2022 
• Nieuwsbrief Clubs Mei 2022 
• Nieuwsbrief Clubs Juni 2022 
• Nieuwsbrief Clubs Augustus 2022 
• Newsflash Clubs 
• Nieuwsbrief Clubs September 2022 
• Newsflash Ontmoeting Tielt Vervangt Geannuleerd BK SEN Mixed Teams 
• Nieuwsbrief Clubs Oktober 2022 
• Newsflash Callant Cup 2022 
• Nieuwsbrief Clubs November 2022 
• Nieuwsbrief Clubs December 2022 

 

NIEUWSBRIEVEN TRAINERS & COACHES 2022 

• Nieuwsbrief Trainers & Coaches Februari 2022 
• Nieuwsbrief Trainers & Coaches April 2022 
• Nieuwsbrief Trainers & Coaches Mei 2022 
• Nieuwsbrief Trainers & Coaches Juni 2022 
• Nieuwsbrief Trainers & Coaches September 2022 
• Nieuwsbrief Trainers & Coaches Oktober 2022 
• Nieuwsbrief Trainers & Coaches November 2022 
• Nieuwsbrief Trainers & Coaches December 2022 
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5. Gezond en ethisch sporten 
 
Judo Vlaanderen zette in 2022 in op gezond en ethisch sporten. Het is belangrijk dat judoka’s 
zich goed kunnen voelen wanneer ze judo beoefenen. Zo wordt er binnen de clubs gestreefd 
om de integriteit van elke individu te beschermen.  

Samen met de Vlaamse Sportfederatie (VSF) en het Centrum ethiek in de sport (ICES) werden 
opleidingen georganiseerd om een ‘aanspreekpunt integriteit’ (API) op te leiden. Streefdoel is 
om binnen elke judoclub een API te hebben. Binnen Judo Vlaanderen wordt dit extra 
gepromoot binnen het dossier ‘JeugdJudoFonds’.  

Naast de verschillende club-API’s, is er ook een federatie API, namelijk Caroline Jannes. Zij kan 
advies uitbrengen over grensoverschrijdend gedrag.  

Het is belangrijk om te weten dat er een verschil wordt gemaakt tussen een algemene klacht 
en een klacht inzake grensoverschrijdend gedrag, zoals je in de flowchart hieronder kan 
opmerken. Ook is het belangrijk om te weten wie jouw melding of klacht zal behandelen. Indien 
de ernst van het grensoverschrijdend gedrag zo groot is, zal de Ethische Commissie in overleg 
met de melder besluiten om eventueel een tuchtrechtelijke en/of een juridische klacht neer 
te leggen. Het Vlaams Sporttribunaal kan hierover een uitspraak doen.  
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In het kader van gezond sporten heeft de medische commissie onder leiding van dokter Peter 
Smolders een ‘one pager’ opgemaakt voor letsels en kwetsuren tijdens de wedstrijden. Deze 
‘one pager’ geeft duidelijk aan wat er dient te gebeuren en is een handig instrument voor de 
aanwezige hulpdiensten (Rode Kruis, Vlaamse Kruis).  

Op de grote kampioenschappen is er beslist dat er telkens een arts aanwezig is om de situatie 
juist te kunnen inschatten.  

Vanuit de medische commissie worden publicaties rond specifieke topics, die eigen zijn aan 
de judosport, gecommuniceerd. Afgelopen jaar was er de publicatie rond de ‘bloemkooloren’. 
In de komende periode zullen nog publicaties volgen.  

Clubs, judoka’s kunnen te allen tijde medische vragen of bezorgdheden overmaken aan de 
medische commissie.  
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6. Judo Vlaanderen in cijfers 
 
Deze gegevens recupereren we van het kennisplatform van Sport Vlaanderen. Deze gegevens 
zijn steeds beschikbaar van het voorgaande jaar. In dit jaarverslag zullen dus de cijfers van 
2021 geraadpleegd kunnen worden. Wij dienen zelf de verwerking te doen van de cijfers van 
2022. Waar het nodig is, zullen wij dan ook zorgen voor de exacte cijfers van 2022. Data zijn 
steeds interessant om te zien, maar dienen wel met enige voorzichtigheid bekeken te worden. 

6.1 Clubs & leden 
 
In 2021 telden we 201 clubs die aangesloten zijn bij Judo Vlaanderen. 

 

In 2020 hadden we te kampen met een daling van 19,51%, maar in onderstaande figuur kunnen 
we zien dat we in 2021 weer kunnen rekenen op een ledengroei van 13,07%.  
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In tegenstelling tot andere sporten merken we dat er bij ons wel een groei is in het ledenaantal. 
We merken dat de mensen toch terugkeren naar de sport die ze voor corona beoefend 
hebben. 

Hieronder zijn de ledenaantallen van 2022 terug te vinden. In vergelijking met 2021 hebben we 
in totaal een stijging van 1.245 leden. We zien dat binnen Judo Vlaanderen 25,4% een vrouw is. 
Hiermee zitten we met een heel lichte toename (0,2%) in vergelijking met 2021. We hebben nog 
wat werk om het aantal vrouwen in onze sport te laten toenemen. Het damesproject zal dan 
ook weer opgenomen worden. 

Regio Man Vrouw X Totaal 
Antwerpen 2.732 920 - 3.652 
Vlaams-Brabant 1.801 634 - 2.435 
West-Vlaanderen 3.254 1.189 2 4.445 
Oost-Vlaanderen 3.494 1.121 - 4.615 
Limburg 1.392 455 - 1.847 
TOTAAL 12.673 4.319 2 16.994 

 

We merken dat de gemiddelde leeftijd in 2021 16,9 jaar betreft. Als we kijken naar de andere 
gesubsidieerde federaties zien we dat dit een pak lager ligt dan het gemiddelde. We kunnen 
dan ook concluderen dat we in de judo vooral jongere kinderen aanspreken. 
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We merken dat er steeds meer clubs zijn die de overstap maken naar een vzw. Ook binnen 
Judo Vlaanderen zien we deze stijging waardoor nu 63,7% van onze clubs een vzw is. Wij 
kunnen dit alleen maar aanmoedigen en verder blijven stimuleren naar de overige clubs toe. 

 

 
In onderstaand diagram kan het aantal clubs per provincie teruggevonden worden. Er wordt 
hierbij geen rekening gehouden met het aantal inwoners per provincie. Er kunnen dan ook 
geen uitspraken gedaan worden of deze verhoudingen goed zijn of niet. 
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6.2 Sportongevallen 
 
Hieronder een overzicht van het aantal dossiers die we tot op vandaag hebben ontvangen 
voor de verzekeringspolissen waarover we beschikken: 

 2019 2020 2021 2022 

45.138.404 605 213 265 429 

45.138.408 21 17 29 51 

45.154.582 0 0 0 0 

 
We merken dat het aantal dossiers tijdens corona (logischerwijs) een stuk lager lag. Er werd 
minder aan judo gedaan. Nu alle trainingen en competities hervatten, merken we dat het 
aantal dossiers weer fors de hoogte in gaat. 

 

6.3 Drop-out 
 
We merken dat het aantal judoka’s dat afhaakt quasi evenveel is als het aantal nieuwe 
judoka’s. Met 31,5% benaderen we ongeveer het gemiddelde van alle gesubsidieerde 
sportfederaties, waar ze aan 30,1% zitten. We merken een daling van de drop-out met 15%. Dit 
is een positieve evolutie die we moeten proberen verder te zetten.  
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We merken dat de drop-out in 2021 opvallend lager is dan in 2020. Dit heeft te maken met de 
coronagolven die grotendeels gepasseerd waren. Toch merken we dat we in vergelijking met 
alle gesubsidieerde sportfederaties nog steeds een vrij grote drop-out hebben. Bij de vrouwen 
is deze drop-out nog lichtjes hoger dan bij de mannen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als we kijken naar de openingen/sluitingen van clubs in 2022, krijgen we volgend overzicht: 

Openingen 2019 – Judoclub Samoerai Assent 4001 – Judokwai De Klinge 

Sluitingen 2039 – Judoclub Kodokan Zaventem 4074 – Judo Kadan 

Fusies /  

 

6.4 Officials 
 
Het wordt steeds moeilijker om officials te vinden. Zo kampen we reeds enkele jaren met een 
tekort aan officials. Hieronder is een overzicht terug te vinden met het aantal actieve officials 
die we binnen onze federatie hebben: 

Vanaf 1x > 10x > 15x > 20x 

44 18 9 17 

 

We moeten wel in ons achterhoofd houden dat er mensen zijn die verscheidene functies 
vervullen. Zij zijn dan misschien niet actief als official (scheidsrechter of tijdopnemer), maar 
kunnen wel actief zijn om de wedstrijd mee in goede banen te leiden. Het aantal dat hierboven 
beschreven is, kan misschien een vertekend beeld geven. 
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6.5 Evolutie DAN-graden 
 
In onderstaande figuur zien we het aantal behaalde graden binnen Judo Vlaanderen: 

JAAR 1D 2D 3D 4D 5D 6D+ TOTAAL 
2016 103 31 10 2 4 5 155 
2017 115 26 8 10 4 1 164 
2018 86 25 20 2 6 1 140 
2019 80 13 8 0 1 5 107 
2020 44 0 0 0 0 0 44 
2021 30 2 4 0 3 10 49 
2022 83 9 2 3 5 3 105 

 
2022 was weer een genormaliseerd jaar voor de organisatie van de Shodan Shiken.  

Alle geplande examens konden doorgaan in 2022: 

- SDS 1Dan op 23/01/2022 te Zwijndrecht; 
- SDS 1Dan op 27/03/2022 te Zwijndrecht; 
- SDS 2Dan en 3Dan op 24/04/2022 te Zwijndrecht; 
- SDS 1Dan op 29/05/2022 te Zwijndrecht; 
- SDS 4Dan en hoger op 11/06/2022 te Brugge; 
- SDS 1Dan op 11/09/2022 te Zwijndrecht; 
- SDS 2Dan en 3Dan op 02/10/2022 te Zwijndrecht; 
- SDS 1Dan op 16/11/2022 te Zwijndrecht 

 
De achterstand die opgelopen werd in de coronajaren werd quasi volledig weggewerkt. 
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7. Rapportering Sport Vlaanderen 2022

7.1 Overzicht basiswerking en beleidsfocussen 

BA
SI

SW
ER

KI
NG

 Organiseren van competitieve sportbeoefening per provincie 

Organiseren van recreatieve sportbeoefening per provincie 

Organiseren van kaderopleiding en bijscholing 

Begeleiding van de aangesloten clubs en informatieopdracht uitvoeren 

Promoten eigen sporttak 

BF Beleidsfocus Jeugdsport 
BF Beleidsfocus Innovatie 
BF Beleidsfocus Laagdrempelig sportaanbod 

Verduidelijking van de kleurcodes bij de acties: 

• Groen: voltooid
• Geel: lopende
• Rood: nog niet begonnen, maar optie om te verschuiven naar een volgend jaar of volgende beleidsperiode
• Zwart: schrappen van de actie
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SD2-OD12-A1 BF Senpai Fit (INI1) 
SD2-OD12-A1-1 Werkvergaderingen Senpai Fit 

SD2-OD12-A1-2 
Clubondersteuning voor judoclubs die willen starten met Senpai Fit 
(bezoeken clubs) 

SD2-OD12-A1-3 
Uitwerken en druk drieluik - Senpai fit - VZZ - Kintsugi Judo 
(clubbezoeken) 

SD2-OD12-A1-4 Uitwerken en druk kennismakingsles (clubbezoeken) 
SD2-OD12-A1-5 Filmen en foto's voorbeeldlessen en oefeningen 
SD2-OD12-A1-6 Uitwerken Circuit  

SD2-OD12-A1-7 
Interne marketing van Senpai Fit met minstens 2 aandachtstrekkers per 
jaar 

SD2-OD12-A1-8 
Externe marketing van Senpai Fit o.a. door samenwerking met de 
gemeentelijke sportdiensten 

SD2-OD12-A1-9 Opleiden van lesgevers Senpai Fit   

Goedkeuring 2 sporen beleid Senpai Fit organisatie. 

Senpai Fit clubs: 

• 1040 JC JITA KYOEI DUFFEL: 16 leden Senpai Fit
• 1080 JC HERENTHOUT: 9 leden Senpai Fit
• 2074 JC TERVUREN: 9 leden Senpai Fit

De projectvergaderingen werkgroep 55+ gingen regelmatig door in 2022: 

• Vergadering 2022-01-11
• Vergadering 2022-03-15
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• Vergadering 2022-06-28
• Vergadering 2022-09-06
• Vergadering 2022-11-28

Organisatie judodag 25/09/2022: 

• Training 55+: 21 deelnemers
• Opleiding/workshops: 15 deelnemers

Promotiefolder Senpai Fit club: 

• Kant en klare folder voor gebruik clubs

Nieuwe ontwikkeling Senpai Fit-O-meter: 

• Filmpjes Senpai Fit-O-meter
• Posters Senpai Fit-O-meter
• Oefenboekje Senpai Fit-O-meter

Dag van de trainer voorstel Senpai Fit-O meter: 

• Workshop WS012: 50 deelnemers

In 2023 zal verder ingezet worden op de promotie en de club ondersteuning om de clubs te helpen en te begeleiden in de opstart van hun 
werking 55+ / Kintsugi judo / Senpai Fit / VZZ: 

• Planning van inspiratieworkshops in samenwerking met de verschillende provincies

De werkgroep mocht ook een aantal nieuwe leden verwelkomen: Joke Van Ishoven, Marc Dene en Greet Peeters. Welkom allemaal! 

Workshop Dag van de trainer 2022 

Senpai Fit-O-Meter Brochure
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SD2-OD13-A4 BF Project dollen en rollen (LS2) 
SD2-OD13-A4-1 Werkgroepvergaderingen D&R 
SD2-OD13-A4-2 Uitwerken oefeningen 1ste en 2de graad - filmen en fotograferen 
SD2-OD13-A4-3 Layout aanvullend gedeelte werkmap Artastic  
SD2-OD13-A4-4 Druk aanvullend gedeelte werkmap 
SD2-OD13-A4-5 Opleiding clubtrainers en leerkrachten D&R 
SD2-OD13-A4-6 Organisatie D&R tornooitjes (samenwerking clubs - scholen) huur zalen  

SD2-OD13-A4-7 
Uitleenpakketten van didactisch materiaal en promotiemateriaal voor 
clubs en scholen . Aanvulling 1ste en 2de graad 

SD2-OD13-A4-8 Pluche knuffel Neku 

De verdere uitrol van de BF Dollen en Rollen (LS2) werd in 2022 stopgezet. De verdere voorziene inhoud voor de opmaak van de lessen eerste 
graad en tweede graad basisonderwijs passen niet helemaal meer in de toekomstige visie volgens het meerjarenontwikkelingsplan (MJOP) 
dat Judo Vlaanderen en de DSKO aan het uitwerken zijn. Het gedeelte voor de allerkleinsten werd wel gefinaliseerd in 2021 en verder uitgedragen 
in 2022 en past volledig in de visie voor de groep ‘actieve starters’. Een aantal opleidingen werden nog verder gegeven in 2022 om clubs bekend 
te maken met het project Dollen & Rollen met Kim en Ono en Neku. Ook werden een aantal Dol- & Rolspelen georganiseerd als piloot organisatie. 
Spel en plezier stonden centraal.  

Opleiding Dollen en Rollen: 

• 2022-02-26 Merelbeke: 15 deelnemers
• 2022-02-27 Zwijndrecht: 20 deelnemers
• 2022-08-28 Zele: 34 deelnemers

Opleiding D&L Merelbeke Opleiding D&L Zwijndrecht 

Opleiding D&L Zele 
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Organisatie Dol- en Rolspelen: 

• 2022-06-22 I.s.m. Judoclub 1116 Hirano Brecht: 24 deelnemers
o Piloot Organisatie in ‘club’setting
o Draaiboek opmaak
o Voorbereiding en begeleiding Judo Vlaanderen

• 2022-02-27 I.s.m. Judoclub 3025 Akogare Wervik: 80 deelnemers
o Piloot Organisatie in ‘school’ setting
o Draaiboek opmaak
o Voorbereiding en begeleiding Judo Vlaanderen

1116 JC Hirano Brecht 1 3025 JC Akogare Wervik 
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SD2-OD13-A1 BF Project JJF - evaluatie en analyse Jeugdsport 

SD2-OD13-A1 -1 Huur zaal huldiging deelnemende clubs 

SD2-OD13-A1 -2 Affiches/kopies/drukwerk 

SD2-OD13-A1 -3 Aanpassen ledenbestand 

SD2-OD13-A1 -4 Trofeeën  

SD2-OD13-A1 -5 Subsidies aan de deelnemende clubs 

SD2-OD13-A1 -6 Eigen inbreng aan de deelnemende clubs 

Het JeugdJudoFonds werd in 2022 in een nieuw jasje gegoten. Vanaf heden kunnen de clubs in ons eigen Ledenbeheer een extra software 
raadplegen om hun dossiers in te vullen.  

Dit was een grote verandering voor velen en na een evaluatie moeten we deze software nog een beetje updaten. Alleszins werden alle 
uitreikingen gedaan en alle nodige labels verzonden in stickervorm naar alle deelnemende clubs die er één wenste.  

We zullen deze uitreikingen niet meer apart op een evenement laten plaatsvinden, maar lichten deze vanaf heden nog even toe op de 
Algemene Vergadering van Judo Vlaanderen. 
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7.2 Clubondersteuning 

7.2.1 Leden - clubs 

SD1-OD1 Uitdragen visie Judo Vlaanderen 

SD1-OD1-A1 Raad Hogere Graden 

SD1-OD1-A1-1 Voorbereiding organisatie RvHG 
SD1-OD1-A1-2 Projectvergaderingen voorbereiding RvHG 
SD1-OD1-A1-3 Aanwezigheid vergadering/verkiezingen  
SD1-OD1-A1-4 Organisatie RvHG 

Organisatie Raad van Hogere Graden 2022-06-12 

• 233 leden uitgenodigd: 76 ingeschreven - 23 verontschuldigd – 134 geen antwoord
• 69 aanwezig op de Raad van Hogere graden
• Verkiezing (Quorum = 24) – mandaat van 4 jaar:

o Uittredend en niet herverkiesbaar: Johan De Geyter – Luc Sabbe
o Herverkiesbaar: Marc Bokken (59 stemmen) – David Deleu (57 stemmen) – François Marckx (65 stemmen) – Norbert Poissonnier

(56 stemmen) – Dirk Vandevoort (64 stemmen) => allen verkozen tot 15/06/2026
o Nieuwe leden: Bernard De Vooght (51 stemmen) – Guy Wils (59 stemmen) => beiden verkozen tot 15/06/2026
o Blijven in functie: Johan Baert - Olivier Berghmans - Rony De Brabander - Ann De Brabandere - Raymond De Clercq - Dirk De

Maerteleire - Franky De Moor - Francky Dereere - Christophe Inghelbrecht - Hugo Mampaey – Jean-Jacques Melotte - Patrick
Minnoy - Bart Vanderkerken - Victor Vandesande en Marnix Vangheluwe
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Nieuw concept met demonstraties – uitleg scriptie 6de dan: 

• Warme oproep Robert Van De Walle over het belang van basisjudo
• Eddy Van De Cauter
• Patrick Minnoy
• Mike Van de Rostyne
• Dirk De Maerteleire

Nieuwe afsluiting met gezamenlijke Barbecue: 75 deelnemers 

SD1-OD1-A3 Judogi d'Or (samenwerking FFBJ) - voorbereiding 

SD1-OD1-A2-1 Afspraken JWB met Judo Belgium  
SD1-OD1-A2-2 Concept uitwerken 
SD1-OD1-A2-3 Partners zoeken 

De voorbereidingen en afspraken met Judo Belgium werden gestart in 2022. De genodigden werden uitgenodigd in het najaar van 2022. 

Op zaterdag 21 januari 2023 heeft de Judogi d’Or van het jaar 2022 plaatsgevonden. Er is gekozen om dit in 2023 te laten doorgaan omdat de 
topsporters op dat moment geen wedstrijden/stages hadden. De organisatie van de Judogi d’Or lag dit jaar in handen van onze Waalse 
collega’s. Niettegenstaande dat wij de eindregie niet in handen hadden, hebben wij ondersteund waar dit mogelijk was. 
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SD1-OD1-A4 AV SRC 

SD1-OD1-A4-1 Voorbereiding AV SR 
SD1-OD1-A4-2 Projectvergaderingen organisatie AV SR 
SD1-OD1-A4-3 Aanwezigheid (digitale) vergadering/verkiezingen (Coronaproof) 
SD1-OD1-A4-4 Organisatie AV SR 

Op zondag 12 juni 2022 vond de AV van de scheidsrechterscommissie plaats te Zwijndrecht. De laatste veranderingen betreffende de 
reglementen en de toekomstplannen om meer officials te stimuleren om de stap te zetten naar de mat werden voorgesteld. Naar jaarlijkse 
gewoonte was er ook een verkiezing want er waren twee nieuwe functies die ingenomen konden worden: een verantwoordelijke TO en een 
nieuw lid voor de SRC. Hiervoor waren 3 personen die zich kandidaat gesteld hadden. De stemming is vlot verlopen en het SRC is uitgebreid 
met twee nieuwe leden. Aansluitend was er, samen met de Raad van Hogere Graden die ook hun AV hadden, een BBQ gepland in het 
sportcomplex.  

SD1-OD1-A5 Meetups Provincies (samenkomst provincies) 

SD1-OD1-A5-1 Voorbereiding meetup - reservatie locatie 
SD1-OD1-A5-2 Concept uitwerken - judoka's, vrijwilligers en clubs in de kijker plaatsen 
SD1-OD1-A5-3 Catering receptie 
SD1-OD1-A5-4 Aanwezigheid bestuur provincies 
SD1-OD1-A5-5 Bekers etc. bestellen 

De meetup provincies is niet georganiseerd in 2022. Het concept wordt in 2023 hervormd naar Clubdays. Tijdens de clubdays is een 
vertegenwoordiging van Judo Vlaanderen aanwezig. We willen de clubs informeren en sensibiliseren over diverse thema’s. Het is eveneens een 
moment om vragen te stellen en good pratices voor te stellen.  
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7.2.2 Trainers / coaches 

SD1-OD2 Promotie levenslang bijleren 

SD1-OD2-A2 Aantrekken actieve enthousiaste jonge trainers 

SD1-OD2-A2-1 
Gerichte promotie communicatie aantrekken jonge kandidaten VTS-
cursussen  

SD1-OD2-A2-2 Incentive jonge deelnemers cursus 
SD1-OD2-A2-3 Pimpen gericht naar jeugd - imago VTS-cursussen versterken 

Bij promotie van de trainersopleidingen hebben we gekozen om ons te richten naar alle kandidaten, jong en oud. We willen inzetten op 
levenslang leren waarbij alle trainers moeten worden aangesproken. 

De digitalisering van de opleidingen vergemakkelijkt de communicatie en toenadering naar jongere deelnemers. Judo Vlaanderen koos 
resoluut voor een volledige overgang naar de nieuwe ‘flexibelere’ generieke opleidingsstructuur. Een beslissing die ook meer trainers 
mogelijkheden biedt om in te stappen in een VTS-opleiding. 

Door het uitbreiden van het trainerskorps en gericht te communiceren over digitalisering, vernieuwing en herwerking, werd het voorbije jaar 
hard gewerkt aan de uitstraling van onze trainersopleidingen. Het docentenkorps werd nog sterker, verschillende visies vervolledigden de 
discussies waaruit een hedendaagse opleidingsvisie is opgebouwd. 
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SD2-OD1 Kwaliteitsvolle VTS-cursussen trainers organiseren 

SD2-OD1-A1 Plannen cursussen i.s.w. met VTS 
SD2-OD1-A1-1 Voorbereiding en planning VTS-cursussen 
SD2-OD1-A1-2 Docentenvergadering  
SD2-OD1-A1-3 Licentie en begeleiding VTS-connect 

In 2022 organiseerden we: 

• Opleidingen aspirant-initiator: 116 geslaagden
o Brecht
o Boechout
o Oudsbergen
o Oostkamp (Brugge)
o Buggenhout
o Lochristi

• Opleidingen initiator: 40 geslaagden
o Zemst
o Zele

• 1 opleiding tot instructeur B: 4 geslaagden, 4 dienen nog stage af te werken.
o Oudsbergen

160 trainers slaagden in 2022 in de opleidingen en ontvingen een (hoger) trainersdiploma. Voor de opleiding initiator werden digitale leerpaden 
aangeboden en toegevoegd in VTS-connect. VTS-connect is het nieuwe leerplatform van VTS waar cursusinhouden digitaal worden 
aangeboden. 
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SD2-OD1-A2 
Visie VTS-opleidingen tot trainer A en techniekexpert ter voorlegging aan 
OM 

SD2-OD1-A2-1 Docentenvergadering  

De visietekst techniekexpert werd afgewerkt. De opleiding werd erkend door de Vlaamse Trainersschool en opgenomen in de 
opleidingsstructuur judo. 

De visietekst trainer A dient nog vorm te krijgen. De eerste vergaderingen hiervoor zullen in 2023 ingepland worden. 

SD2-OD1-A3 
Vastleggen inhoudelijke aspecten aspirant-initiator tot en met 
instructeur B. 

SD2-OD1-A3-1 Docentenvergadering  

De aspirant-initiator werd (generiek) van het opleidingsaanbod geschrapt en zal vanaf 2023 niet meer aangeboden worden.  Op het laagste 
niveau wordt vanaf 2023 de ‘Start 2 Coach Judo’ aangeboden. De inhoudelijke aspecten van alle opleidingen tot instructeur werden vastgelegd 
en uitgewerkt.  In 2023 worden alle opleidingen tot en met trainer B met vernieuwde inhouden aangeboden. 

SD2-OD1-A4 Herwerken cursussen: aspirant-initiator / initiator 

SD2-OD1-A4-1 Docentenvergadering aspirant/initiator 
SD2-OD1-A4-2 Opvolgen en evalueren herwerking cursus aspirant/initiator 
SD2-OD1-A4-3 Invulling VTS-connect en vergoeding cursussen 

Voor de opleiding initiator werden de digitale inhouden ontwikkeld en aangeboden vanaf september 2022. In 2023 wordt er nog bijgestuurd 
waar nodig. Voor de opleiding ‘Start 2 Coach Judo’ werden de krijtlijnen uitgetekend. De specifieke inhouden dienen nog invulling te krijgen. 
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SD2-OD1-A5 Herwerken cursussen: instructeur B 

SD2-OD1-A5-1 Docentenvergadering instructeur B 
SD2-OD1-A5-2 Opvolgen en evalueren herwerking cursus instructeur B 
SD2-OD1-A5-3 Invulling VTS-connect en vergoeding cursussen 

Vanaf 2023 vervangt de opleiding instructeur deze tot instructeur B. De inhouden hiervoor werden uitgewerkt en zijn beschikbaar voor de 
opleidingen instructeur die in 2023 doorgaan. In 2023 wordt er nog bijgestuurd waar nodig. 

SD2-OD1-A6 Herwerken cursussen nr doorlichting VTS: trainer B 

SD2-OD1-A6-1 Docentenvergadering 

SD2-OD1-A6-2 Invulling VTS-connect en vergoeding cursussen 

SD2-OD1-A6-3 Opleidingsmoment docenten 

Zie voorgaande. De herwerking werd in 2022 gefinaliseerd. De docenten kwamen samen om de kwaliteit van inhouden en samenhang te 
bewaken. In 2023 wordt er nog bijgestuurd waar nodig. 

SD2-OD1-A8 Opleiden nieuwe VTS-docenten 
SD2-OD1-A8-1 Organiseren opleidingsdag docenten 

Nieuwe docenten die in 2023 actief zullen zijn, namelijk in het bijzonder Olivier Rooms, kregen in 2022 een opleidingsdag. Deze werd ook ingevuld 
als opleidingsdag en overleg voor de reeds actieve docenten initiator. 
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SD2-OD1-A10 Module G-judo herwerken 
SD2-OD1-A10-1 Docentenvergadering G VTS-lesgevers 
SD2-OD1-A10-2 Vergaderingen projectgroep G-module 

De G-module werd ondertussen met succes afgewerkt. Alle deelnemers, 6 cursisten, ontvingen het diploma Initiator G-judo. In 2023 zal de 
inhoud geëvalueerd worden en bijgestuurd waar nodig. 

SD2-OD1-A11 Leerlijnen afstemmen op ontwikkelingslijnen 
SD2-OD1-A11-1 Vergaderingen projectgroep leerlijnen 
SD2-OD1-A11-2 Terugkoppeling steakholders/pilootclub 
SD2-OD1-A11-3 Werkgroepvergaderingen en experten 
SD2-OD1-A11-4 Implementatie en communicatie 

Het afstemmen van de leerlijnen op de ontwikkelingslijnen werd in 2020 opgestart. Dit project werd in 2021 en 2022 verder uitgewerkt naar een 
volledig meerjarenontwikkelingsplan. Een eerste groep pilootclubs is aan de slag met dit meerjarenontwikkelingsplan (MJOP) en deze leerlijnen. 
De verdere afwerking en uitrol zal nog verder lopen in 2023, 2024 en 2025. 

mailto:info@judovlaanderen.be
http://www.judovlaanderen.be/


Judo Vlaanderen VZW - Oudenaardsesteenweg 839 9420 Burst           50 
BE0421410758 RPR Gent afdeling Dendermonde 
info@judovlaanderen.be - www.judovlaanderen.be

SD2-OD2 
Kwaliteitsvolle bijscholingen trainers/coaches en officials 
organiseren 

SD2-OD2-A1 Bijscholing JV trainers kata-techniek 
SD2-OD2-A1-1 Voorbereiding opleiding kata techniek 
SD2-OD2-A1-2 Vergadering projectgroep opleiding kata techniek 
SD2-OD2-A1-3 Organisatie opleidingen JV trainers kata en techniek 
SD2-OD2-A1-4 Aanstellen trainers opleiding kata en techniek 
SD2-OD2-A1-5 Ondersteuning IT en media + Vimeo 

Op 04-09-2022 ging de opleiding Shodan Shiken jury door voor zowel de juryleden Shodan Shiken als de aangestelde kata en techniek trainers 
van Judo Vlaanderen. De opleiding kende 19 deelnemers. 3 juryleden dienden zicht te verontschuldigden. 

Op 31-03-2022 ging de online VTSplus-Marathon webinar ‘Shodan Shiken aan de andere kant van de tafel’ door met 47 deelnemers. Zowel 
trainers als judoka’s kregen hierbij een inzage hoe de Shodan Shiken jury tewerk gaat en wat er van de examenkandidaat wordt verwacht op 
het examen naar een hogere Dan-graad. 
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SD2-OD2-A2 Bijscholing trainers breedtesport 
SD2-OD2-A2-1 Voorbereiding opleiding breedtesport 
SD2-OD2-A2-2 Vergadering projectgroep opleiding breedtesport 
SD2-OD2-A2-3 Aanstellen trainers opleiding breedtesport 
SD2-OD2-A2-4 Organisatie opleidingen Breedtesport 
SD2-OD2-A2-5 Ondersteuning IT en media 
SD2-OD2-A2-6 Aanbieden drankje bij betalende bijscholing 

Het project ‘Dollen en Rollen samen met Kim en Ono & Neku’ is in 2021 van start gegaan met het eerste gedeelte voor de kleuters (actieve 
starters). Dit project biedt door middel van een mooie oefeningen/werkmap de nodige handvaten aan de trainers om creatief met de 
oefeningen aan de slag te gaan binnen de club. Hierbij willen we de clubs ook vooral stimuleren en vooral de drempel verlagen om te starten 
met een kleuterwerking. 

Leen Ongena (TRA) en Kevin de Sloover (TRA) werden aangesteld als trainers voor deze opleiding. 

Opleiding Dollen en Rollen:  

• 2022-02-26 Merelbeke: 15 deelnemers

• 2022-02-27 Zwijndrecht: 20 deelnemers

• 2022-08-28 Zele: 34 deelnemers

De opleiding van 27/02/2022 werd gefilmd om later aan te vullen op het trainersplatform. 
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In 2022 organiseerden we: 

• Bewegingsvaardigheid en fysieke ontwikkeling in aanloop naar de techniek: 01/10/2022
• Praktijksessies MJOP (meerjarenontwikkeling) tijdens de Dag van de Trainer op 10/12/2022
• Fysieke inspiratiesessies. Deze sessies bereikten steeds het maximum aan deelnemers, nl. 20 per sessie

• Wingene: 08/05/2022
• Mortsel: 22/05/2022
• Diepenbeek: 15/10/2022
• Tielt: 12/11/2022
• Opleiding Senpai Fit-o-meter voor de actieve 55-plusser te Gent op 10/12/2022 (Dag van de Trainer)
• Judodag 55+: 25/09/2022

SD2-OD2-A3 Seminars - opleidingen JV trainers 
SD2-OD2-A3-1 IJF seminar 
SD2-OD2-A3-2 EJU seminar 
SD2-OD2-A3-3 Medical seminar 

1. EJU refereeing and coaching seminar 2022 (Portugal) op 26-27/03/2022
Afvaardiging Judo Vlaanderen: Koen Sleeckx, Val Van Neste, Heather Loontjens

2. IJF Practical session (Turkije) 14-10/11/2022
Afvaardiging Judo Vlaanderen: Koen Sleeckx, Mike Van de Rostyne

mailto:info@judovlaanderen.be
http://www.judovlaanderen.be/


Judo Vlaanderen VZW - Oudenaardsesteenweg 839 9420 Burst           53 
BE0421410758 RPR Gent afdeling Dendermonde 
info@judovlaanderen.be - www.judovlaanderen.be

SD2-OD2-A4 Bijscholingen officials 
SD2-OD2-A4-1 Voorbereiding bijscholing officials 
SD2-OD2-A4-2 Vergadering projectgroep bijscholing officials 
SD2-OD2-A4-3 Aanstellen lesgevers bijscholing officials 
SD2-OD2-A4-4 Organisatie bijscholingen officials 
SD2-OD2-A4-5 Ondersteuning IT en media  

Er zijn enkele bijscholingen gepland voor scheidsrechters. Deze sessies werden geleid door Heather Loontjes en Val Van Neste. 

• Bijscholing Nieuwe wedstrijdregels IJF: https://www.judovlaanderen.be/actueel/bijscholing-officials-nieuwe-wedstrijdregels-ijf/
• Zaterdag 3 september 2022: continentale en internationale SR
• Zondag 4 september 2022: nationale SR
• Zaterdag 10 september 2022: regionale SR *

* Deze scheidsrechterbijscholing stond ook open voor tijdopnemers en coaches en telde mee voor de verlenging van de coachlicentie.

Voor de tijdopnemers is er geen specifieke bijscholing georganiseerd. Hiervoor wachten we nog op de ontwikkeling van de wedstrijdsoftware. 
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SD2-OD2-A5 Opleiding officials 
SD2-OD2-A5-1 Voorbereiding opleiding officials 
SD2-OD2-A5-2 Vergadering projectgroep opleiding officials 
SD2-OD2-A5-3 Aanstellen lesgevers opleiding officials 
SD2-OD2-A5-4 Organisatie opleidingen officials 
SD2-OD2-A5-5 Ondersteuning IT en media  

Er zijn twee opleidingen voor officials georganiseerd in 2022: 

• Zondag 20 maart 2022: cursus scheidsrechter en tijdopnemer te Schoten
• Zondag 13 november 2022: cursus scheidsrechter te Kruisem

Bij beide cursussen konden we toch op heel wat deelnemers rekenen. Op zondag 20 maart hadden we 5 scheidsrechters en 2 tijdopnemers 
die de cursus gevolgd hebben. Op zondag 13 november hebben we 13 nieuwe scheidsrechters opgeleid. 

Nieuwe promovendi SR 07/03/2022: https://www.judovlaanderen.be/actueel/vijf-scheidsrechters-slagen-voor-behalen-hogere-licentie/ 

Nieuwe promovendi SR 19/09/2022: https://www.judovlaanderen.be/algemeen/scheidsrechters-franck-en-vermeersch-verwerven-hogere-
licenties-na-examen/ 

Nieuwe promovendi SR 15/11/2022: https://www.judovlaanderen.be/actueel/cursus-referees-levert-13-nieuwe-l1-scheidsrechters/ 

Nieuwe promovendi TO 13/12/2022: https://www.judovlaanderen.be/actueel/korps-officials-breidt-verder-uit/ 
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SD2-OD2-A7 Ethisch en gezond sporten 
SD2-OD2-A7-1 Voorbereiding opleiding EVS 
SD2-OD2-A7-2 Vergadering projectgroep EVS 
SD2-OD2-A7-3 Aanstellen trainers opleiding EVS 
SD2-OD2-A7-4 Organisatie opleidingen EVS 
SD2-OD2-A7-6 Ondersteuning IT en media 

In 2022 werd ingezet op digitalisering van de inhouden ‘Get Fit 2 Judo’ die ondertussen beschikbaar worden gesteld binnen de 
trainersopleidingen. 

Op 27 februari te Mortsel boden we ook een opleiding Mobiliteit in Judo onder leiding van Tom Verhoeven aan. Deze opleiding is ook digitaal te 
raadplegen via het Trainersplatform Judo Vlaanderen. Trainersplatform voor inspiratie - door Judo Vlaanderen 

Onze trainers namen ook deel aan het digitale traject ‘Motiverend coachen’ voor trainers.  (17/10/2022, 21/11/2022 en 05/12/2022) 

Organisatie API-opleidingen: zie SD1-OD4-A5 Provinciale toer API - Terugkommoment API
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SD2-OD3 Faciliteren overdracht kennis 

SD2-OD3-A1 Realisatie webinar - digitaal leerplatform JV 
SD2-OD3-A1-1 Werkgroep opzet digitaal leerplatform  
SD2-OD3-A1-2 IT aanpassingen digitaal leerplatform 
SD2-OD3-A1-3 Herevalueren via werkgroep 
SD2-OD3-A1-4 IT aanpassingen na evaluatie 

In 2022 hebben we ingezet op het maken van beelden en inhouden voor de VTS-trainersopleidingen. Verschillende leerpaden werden 
ontwikkeld. Deze werden ondertussen ook opgeladen in VTS-connect. Binnen de eigen website van Judo Vlaanderen werd het trainersplatform 
verder aangevuld.  De mate waarin dit platform in gebruik is, dient in 2023 verder bekeken te worden. Het platform lijkt op dit moment nog te 
weinig gekend bij de trainers. Dit laatste moet onderzocht worden. Eventuele aanpassingen dienen doorgevoerd te worden. 

SD2-OD3-A2 Uitrollen en invullen digitaal leerplatform JV 
SD2-OD3-A2-1 Voorbereiding item digitaal leerplatform 
SD2-OD3-A2-2 Vergadering projectgroep digitaal leerplatform 
SD2-OD3-A2-3 Aanstellen docenten digitaal leerplatformitems  
SD2-OD3-A2-4 Ondersteuning IT en media  

Bijscholingen werden toegevoegd aan het trainersplatform. Digitale leerpaden werden uitgewerkt. 
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SD2-OD3-A3 Good practice 
SD2-OD3-A3-1 Werkgroep opzet good practices - interne communicatie 

Vanuit het JeugdJudoFonds zijn er good practices opgezet en artikels gepubliceerd. Dit gaf aan clubs de mogelijkheid om inspiratie te halen 
en zelf te gaan toepassen binnen de clubwerking. Dit deel kadert ook binnen het luik ‘ondersteunen en informeren van de clubwerking’ en in 
het bijzonder onder deel SD2-OD4-A3, tools aanreiken en promoten good practice. 

SD2-OD3-A4 Inspiratiesessies 
SD2-OD3-A4-1 Werkvergadering organisatie inspiratiesessies 
SD2-OD3-A4-2 Aanstellen docenten inspiratiesessies 
SD2-OD3-A4-3 Organisatie inspiratiesessies (online) 

Aangezien we in 2022 weer voluit fysieke bijscholingen en inspiratiesessies konden organiseren, zijn er voor trainers geen digitale sessies meer 
doorgegaan. Enige digitale sessie die nog werd ingepland is de bijscholing ‘Shodan shiken, aan de andere kant van de tafel’ op 31 maart als 
onderdeel van de VTSplus-Marathon. Voor trainers zal er in 2023 ook overwegend ingezet worden op fysieke bijscholingen. 
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7.2.3 Clubs 

SD1-OD3 Retentie leden verhogen 

SD1-OD3-A2 Project verbinding 
SD1-OD3-A2-1 Fase 1: Analyse & kristallisatie 
SD1-OD3-A2-2 Fase 2: Uitwerking minimaal product 
SD1-OD3-A2-3 Fase 3: Uitwerking totaalconcept  

Dit ingediende project werd niet weerhouden door Sport Vlaanderen en bijgevolg geschrapt uit het actieplan 2022 van Judo Vlaanderen. 

SD1-OD3-A4 Analyse club en leden = ken uw club leden (klant) 
SD1-OD3-A4-1 Overleg IT JVD  
SD1-OD3-A4-2 Aanpassen LDB  
SD1-OD3-A4-3 Opstellen en lanceren gerichte bevraging 

We werkten in 2022 aan het Ledenbeheer en zijn optimalisering. Nieuw in 2022 was de opstart van de software rond het JeugdJudoFonds. Dit 
zal in 2023 nog verder herwerkt worden na de evaluatie die we maakten van 2022. Een gerichte bevraging over het Ledenbeheer gaan we niet 
uitvoeren aangezien we het systeem niet kunnen optimaliseren naar iedereen zijn noden en wensen. We nemen wel feedback van onze 
digitalisering mee die we krijgen in de Meetup clubs. 
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SD1-OD3-A5 Ouders betrekken bij de clubwerking = sportouderproject 
SD1-OD3-A5-1 Promotie project bij clubs 
SD1-OD3-A5-2 Opstartvergaderingen clubs 

Het sportouderproject kreeg een hervorming vanuit de VSF in 2022. We woonden deze meeting en ontwikkeling van de nieuwe tools bij en 
hebben deze alvast op onze clubwegpagina aangepast voor de clubs. Het sportouderproject werd ook betrokken in het JeugdJudoFonds voor 
2023 om dit project mee te nemen naar volgend jaar. Wij zullen hiervoor geen clubvergaderingen opstarten daar nieuwe tools alles nu aan de 
clubs aanreiken om dit zelf te verwezenlijken. 

SD1-OD3-A6 Clubadministratie 
SD1-OD3-A6-1 Verzamelen van aanpassingen  
SD1-OD3-A6-2 Connectie LDB 
SD1-OD3-A6-3 Aanpassingen Clubadministratie 

Zoals eerder beschreven, kreeg het Ledenbeheer zijn nodige updates waar nodig. Echter stoten we ieder jaar wel op een nieuwigheid dat zou 
moeten toegevoegd worden. De connectie vanuit het Ledenbeheer werd ingevoerd in de software van het JeugdJudoFonds. Echter, de 
clubadministratie software voor de mutualiteiten en dergelijke ligt nog even onderaan de prioriteiten. Dit nemen we daarom mee naar volgend 
seizoen. 
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SD1-OD4 Gezond en ethisch sporten 

SD1-OD4-A1 Sportmedische keuring 
SD1-OD4-A1-1 Uitwerken beslissing en communicatie - promotie clubs 

Deze uitwerking werd in 2022 opgestart en zal in 2023 verder afgewerkt worden. 

SD1-OD4-A2 Letselpreventie (content) 

SD1-OD4-A2-1 Werkgroep letselpreventie item 
SD1-OD4-A2-2 Lanceren en promoten letselpreventie item 
SD1-OD4-A2-3 Ondersteuning IT en media  

‘Get Fit 2 Judo’ werd volledig omgezet naar een digitaal leerpad dat reeds ter beschikking wordt gesteld voor de trainers in opleiding. Dit mooie 
programma wordt in 2023 verder gepromoot. 

Mobiliteit in judo, als belangrijk onderdeel van Letselpreventie, werd aangeboden als bijscholing en vormt vanaf 2023 ook onderdeel van de 
trainersopleidingen. Deze bijscholing wordt in 2023 herhaald. 
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SD1-OD4-A3 EHBO (content) 
SD1-OD4-A3-1 Werkgroep EHBO items  
SD1-OD4-A3-2 Lanceren en promoten EHBO items 
SD1-OD4-A3-3 Ondersteuning IT en media  

In 2022 publiceerde de medische commissie een artikel over bloemkooloren in het judo. De Vlaamse Trainersschool biedt een permanente 
bijscholing EHBO aan. Deze werd op onze sociale media gepromoot.  Verdere actie is voorzien in 2023. 

SD1-OD4-A4 API: aanstellen - actief inzetten - functiebepaling 
SD1-OD4-A4-1 Spel zonder grenzen blijvend promoten 

SD1-OD4-A4-2 
JV levert tool aan om makkelijk en efficiënt de API kenbaar te maken in 
club => visuele voorstelling API 

Voorbeeld maak kennis met Caroline Jannes, API van Judo Vlaanderen:  

https://www.judovlaanderen.be/gezond-ethisch-sporten/aanspreekpunt-integriteit/ 
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SD1-OD4-A5 Provinciale toer API - Terugkommoment API 
SD1-OD4-A5-1 Voorbereiding provinciale toer - Terugkommoment  
SD1-OD4-A5-2 Organisatie provinciale toer - Terugkommoment 
SD1-OD4-A5-3 API JV aanstellen provinciale toer - Terugkommoment 
SD1-OD4-A5-4 Promotie en ondersteuning IT en media 

API-opleidingen: 

In samenwerking met het vechtsportplatform vonden in 2022 de 2-deligige API-
opleidingen plaats. 

Judo Vlaanderen nam met de federatie API Caroline Jannes 2 opleidingen voor haar 
rekening: 

• Deel 1 : Webinar 'Sport met grenzen' - 29.11.2022
• Deel 2 : Webinar 'Aan de slag als club-API' - 06.12.2022

Verscheidene keren verspreid via de nieuwsbrief van Judo Vlaanderen: 
https://www.judovlaanderen.be/algemeen/heeft-jouw-judoclub-reeds-een-api/ 
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SD1-OD4-A6 
Opvolging en promoten aanbod/acties Sport Vlaanderen - ICES (andere 
actoren) inzake GES 

SD1-OD4-A6-1 Keuze thema accent ICES 
SD1-OD4-A6-2 Promoten keuze accent thema ICES 
SD1-OD4-A6-3 Good practice in kijker zetten 

Opvolging en Publicatie van interessante relevante items van nieuwsbrief Gezond Sporten in eigen nieuwsbrief trainers en clubs. 

Promoten week van de Ethiek in de sport: programma voor sportclubs 

Deze acties en opleidingen worden steeds gepromoot op onze sociale media, website en via nieuwsbrief clubs. Ook wordt dit enorm beloond 
in het JeugdJudoFonds. 
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SD2-OD4 Ondersteunen en informeren clubwerking 

SD2-OD4-A1 Administratieve bijscholingslessen 
SD2-OD4-A1-1 Jaarlijks 3 administratieve bijscholingen (2 online + 1 fysiek) 
SD2-OD4-A1-2 Inspiratiesessie en meetup club  

Alle meetup clubs en administratieve bijscholingen werden ingepland in ons sportjaar. We legden dit jaar voornamelijk de focus in het ontleden 
van de werking van ons subsidiedossier het JeugdJudoFonds. Hier waren dan ook tal van administratieve meetup clubs aan gekoppeld. Alsook 
zetten we in op het vergemakkelijken van onze ‘Start 2 Judo’ campagne en herwerkten deze in een handige Canva Tool zodat clubs niet meer 
met een wachtperiode zaten voor hun folder, maar doorheen het jaar hiermee altijd zelf aan de slag kunnen. 

SD2-OD4-A2 Informatie VZW-structuur en regels m.b.t. vrijwilligerswerk 
SD2-OD4-A2-1 Controleren en updaten bestaande handleidingen 

Bij het herwerken van onze webpagina voor clubs werden alle handleidingen rond VZW en vrijwilligerswerk onder de loep genomen en 
aangepast waar nodig. Alsook werden alle links naar externe websites zoals die van de VSF gecontroleerd op hun juistheid. Vanuit 
clubondersteuning zullen er in 2023 enkele bijscholingen gevolgd worden rond VZW-wetgeving zodat we vanuit Judo Vlaanderen ook 
rechtstreeks clubs kunnen ondersteunen met hun overdracht van FV naar VZW. We zullen ook meer inzetten op het promoten van de VZW-
wording en clubs stimuleren om naar een VZW-structuur te gaan. 

SD2-OD4-A3 Tools aanreiken en promoten good practice 
SD2-OD4-A3-1 Opvolging tools en good practice - publicatie op SM 

In 2022 hebben we reeds een half jaar aan maandelijkse mooie good practices op onze clubwebpagina gepubliceerd. We merken wel dat dit 
niet altijd zo evident is aangezien er vele wederkerende clubs zijn met good practices en we deze binnen de federatie willen belonen, maar ook 
de exposure willen geven aan andere clubs. Momenteel wegen we daarom nog even af hoe we deze good practices nog meer zullen uitlichten. 
We overwegen om deze maandelijkse good practice misschien te hervormen naar een ander concept. 
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SD2-OD5 Categoriseren per type club 

SD2-OD5-A1 Bepalen typologie clubs door gerichte bevraging 
SD2-OD5-A1-1 Bevraging opstellen naar doelen en noden 
SD2-OD5-A1-2 Uitwerking categorie 1-5 
SD2-OD5-A1-3 Werkgroepvergaderingen en experten 

Bij het uitvoeren en ondersteunen van ons begrip clubondersteuning binnen Judo Vlaanderen proberen we inderdaad een bepaalde typologie 
per club te generen. Momenteel stelden we prioriteiten bij onze interne informatie die van belang is voor de werking van onze clubs. Deze stond 
tot op heden nog niet kaarsrecht in zijn schoenen en had een grondige opkuisbeurt nodig op gebied van digitalisering en look op onze 
webpagina. Nadat deze informatie grondig is hervormd, zullen we aan de slag gaan op clubniveau en verifiëren waar hun noden nog aan te 
kort schieten. Dit zouden we dan inderdaad proberen aan de hand van een typologie/categorisatie van clubs. 
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SD2-OD6 2.0 setting in clubwerking 

SD2-OD6-A1 Verjongen en diversifiëren clubbestuur en trainerskorps 
SD2-OD6-A1-1 Tools aanreiken en promoten good practice 
SD2-OD6-A1-2 Evaluatie 

Momenteel zijn we nog volop bezig met het in kaart brengen van de gegevens van onze clubbesturen en trainers. Hieruit konden we alvast de 
problematieken binnen de clubbesturen aankaarten en al gericht bereiken om deze recht te zetten. Echter merken we nog een grote 
problematiek binnen de leeftijden van onze hoofdtrainers en trainers. We brachten deze cijfers in kaart en zijn volop bezig aan een evaluatie 
hiervan. Plannen voor onze beleidsfocus vanaf 2025 zijn in de maak om deze verjonging te ondersteunen. 

SD1-OD7-A1 Blinde vlekken detecteren 

SD1-OD7-A2-1 In kaart brengen clubs - visueel overzicht bestaande clubs 

Aangezien we volop bezig zijn met de uitvoering en ontwikkeling van clubondersteuning binnen Judo Vlaanderen brengen we nog maandelijks 
onze clubs in kaart. Bij de laatste evaluatie werden alle clubbestuur problematieken in kaart gebracht en werden besturen gecontacteerd om 
hun juistheid te garanderen. Vooraleer we geografisch onze clubs in kaart brengen om zo de nodige ‘Blinde Vlekken‘ te detecteren, verkiezen 
we eerst om alle interne blinde vlekken te bespeuren binnen onze clubs en deze alvast recht te zetten. 
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SD1-OD7-A3 
Aandacht tools verwelkoming nieuwe leden zowel op club- als 
judolidniveau 

SD1-OD7-A3-1 
Automatisering standaard e-mail verjaardag - clubaansluiting - slagen 
trainer enz. 

Bij het aansluiten van een nieuwe club hanteren we nu binnen Judo Vlaanderen een vaste structuur en workflow. Hieruit volgt dat clubs 
gemakkelijk en snel kunnen aansluiten bij Judo Vlaanderen. Daarbovenop kregen we momenteel feedback dat we zeker zullen verwerken in 
het opstellen van onze clubbezoeken die fysiek zullen doorgaan. Alsook de website werd aangepast om zo de informatieve zaken voor een 
(nieuwe) club gemakkelijk hanteerbaar te maken. Vanuit communicatie werd een verjaardagsmail opgesteld met bijhorende visual om zo te 
verspreiden naar al onze leden om zo onze verwelkoming bij de federatie te ondersteunen. 
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SD2-OD8 Aangroei leden 

SD2-OD8-A1 Analyse judoka = ken uw judoka 
SD2-OD8-A1-1 Overleg IT JVD en DF 
SD2-OD8-A1-2 Aanpassen LDB  
SD2-OD8-A1-3 Opstellen en lanceren gerichte bevraging 

De verdere analyse van de judoka wordt meegenomen naar 2023. Afgelopen jaar is de ledenfiche van de judoka uitgebreid met mogelijkheden 
om PDF afdrukken te genereren van de eigen vergunning en is er een extra functionaliteit coachkaart en vrijkaart ontwikkeld. Inzake leeftijden 
zijn er ook aanpassingen gebeurd om een betere analyse van de judoka te kunnen maken. Een gerichte bevraging zal worden bekeken in 2023. 

SD2-OD8-A2 Meer leden per club realiseren door promotie (promotiecampagne JV) 

SD2-OD8-A2-1 Werkgroepvergadering bepalen nieuwe attractieve promotiecampagne 
SD2-OD8-A2-2 Materiaal en tools promotiecampagne 

De ‘Start 2 Judo’ promocampagne is gestart in 2022 met een nieuwe werkwijze. Judo Vlaanderen heeft een Canva ontwerp opgemaakt dat 
wordt aangeboden aan de clubs die dat kunnen aanpassen doorheen het jaar. De ontwerpen worden jaarlijks vernieuwd.  
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7.2.4 Sporters / doelgroepen 

SD2-OD10 Meisjes/dames retentie 

SD2-OD10-A5 Campagne dames #ikkanmijnvrouwtjestaan 

SD2-OD10-A5-1 Werkgroep oprichten 
SD2-OD10-A5-2 analyse data overheid en andere sporten 
SD2-OD10-A5-3 projectaanpak 
SD2-OD10-A5-4 Design visuals 
SD2-OD10-A5-5 Website aanpassingen 
SD2-OD10-A5-6 vrijwilligers - ambassadeurs - incentives 
SD2-OD10-A5-7 Organisatie event 
SD2-OD10-A5-8 Evalueren en bevraging deelnemers 

In het kader van ‘ik kan mijn vrouwtje staan’ werd op 26 maart 2022 een massatraining voor dames georganiseerd. De training werd geleid 
door topsporters Mina Libeer en Amber Rhyeul. Ex-Olympiër Gella Vandecaveye zette eveneens haar schouders onder het project en verzorgde 
mee de training.  Gella is een belangrijke ambassadrice binnen de campagne.  
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SD2-OD12 Senioren retentie en aangroei 

SD2-OD12-A2 Project Vallen 55+ 
SD2-OD12-A2-1 Werkgroep 55+ 
SD2-OD12-A2-2 Promotie sessies ‘vallen zonder zorgen’ 
SD2-OD12-A2-3 Opvolging vraag en aanbod sessies ‘vallen zonder zorgen’ 

De projectvergaderingen werkgroep 55+ gingen regelmatig door in 2022: 2022-01-11; 2022-03-15; 2022-06-28; 2022-09-06 en 2022-11-28 

E-mail verstuurd naar alle organisaties die in het verleden een sessie VZZ hebben georganiseerd met de nodige informatie: infofolder/vallen
zonder zorgen brochure; organisatorische voorwaarden en veel gestelde vragen. Er werden 4 sessies ‘vallen zonder zorgen’ aangevraagd door
externe organisaties in 2022.

31.12.2022

aantal leden VJF/JV 17025

aantal leden 55 jaar en ouder 897

% van het aantal leden VJF/JV 5.27%

aantal leden 55 tot en met 64 jaar 509

% van aantal leden 55 jaar en ouder 56.74%

aantal leden 65 tot en met 74 jaar 282

% van aantal leden 55 jaar en ouder 31.44%

aantal leden 75 jaar en ouder 106

% van aantal leden 55 jaar en ouder 11.82%

aantal kyugraden 55 jaar en ouder 330

% van aantal leden 55 jaar en ouder 36.79%

aantal dangraden 55 jaar en ouder 567

% van aantal leden 55 jaar en ouder 63.21%

aantal mannen 55 jaar en ouder 723

% van aantal leden 55 jaar en ouder 80.60%

aantal vrouwen 55 jaar en ouder 174

% van aantal leden 55 jaar en ouder 19.40%

aantal trainers 55 jaar en ouder (2) 388

% van aantal leden 55 jaar en ouder 43.26%

aantal clubbestuurders 55 jaar en ouder (5) 321

% van aantal leden 55 jaar en ouder 35.8%

aantal Senpai Fit leden 34

% van aantal leden 55 jaar en ouder 3.8%

Evolutie 

55-plussers VJF/JV
Aantal 55+ers 

Procent 55+er van 

totaal aantal leden 

VJF/JV

31/12/2009 496 2.80%

31/12/2010 518 3.00%

31/12/2011 573 3.30%

31/12/2012 601 3.47%

31/12/2013 633 3.62%

31/12/2014 675 3.93%

31/12/2015 691 4.01%

31/12/2016 728 4.13%

31/12/2017 760 4.28%

31/12/2018 783 4.55%

31/12/2019 815 4.76%

31/12/2020 775 5.81%

31/12/2021 848 5.23%

31/12/2022 897 5.27%
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Jean-Pierre Dziergwa vertegenwoordigde Judo Vlaanderen op het ‘European Falls Festival’ op 4-5 april 2022 om het project ‘vallen zonder 
zorgen’ toe te lichten met cijfermateriaal. 

SD2-OD12-A3 Judo 55+ Kintsugi Judo 

SD2-OD12-A3-1 Werkgroep 55+ 

SD2-OD12-A3-2 Promoten - samenwerking clubs - expertise clubs 

SD2-OD12-A3-3 Trainingen 55+ (3 stuks + 1 online) 

De projectvergaderingen werkgroep 55+ gingen regelmatig door in 2022: 2022-01-11 ; 2022-03-15; 2022-06-28; 2022-09-06 en 2022-11-28 

Training 55+ op 13-03-2022 o.l.v. Marc Dene en Greet Peeters: 19 deelnemers 

Training 55+ op judodag 55+ 26/09/2022:  21 deelnemers 

Publicaties Home Alone trainingen 55+: https://www.judovlaanderen.be/trainersplatform/ 

• Reeks 2.5 Home Alone 55+: Kiai in de douche
• Reeks 2.4 Home Alone 55+: Uchimata
• Reeks 2.3 Home Alone 55+: Sankaku
• Reeks 2.2 Home Alone 55+: Rolluikoefening Kuzushi
• Reeks 2.1 Home Alone 55+: Benen strekken Seoi Nage
• …
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Netwerk 55+:  

In 2021 werd gestart met het netwerk 55+: 11 personen gaven zich op om te netwerken voor judo 55+ 

Er werd een vervolg e-mail uitgestuurd naar het netwerk 55+: nieuws voor het netwerk Judo 55+ 04/07/2022.  

Het Netwerk Judo 55+ heeft als doelen:  

• uitwisseling tussen lesgevers, bestuurders, clubs met een werking judo 55+ (Kintsugi Judo en/of Vallen Zonder Zorgen en/of Senpai Fit).
De uitwisseling kan bestaan uit informatie over judo 55+, judo-oefeningen, ervaringen, tips, foto's, trainingsuren, ...

• ondersteuning gecoördineerd door de Werkgroep Judo 55+. Ondersteuning kan bestaan uit een kennismakingsles, deelname aan een
startactiviteit, info over opleidingen, ...

• samenwerking stimuleren tussen clubs en lesgevers door o.a. kenbaar maken van de trainingsuren 55+, wederzijdse bezoeken, samen
trainen, ...

• inventarisatie van de Vlaamse clubs met een werking (actuele, startende, spoedige, ...) Judo 55+
• vertegenwoordiging van de belangen van 55-plussers in onze federatie, gecoördineerd door de Werkgroep Judo 55+.
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SD2-OD13 Jeugd retentie en aangroei 

SD2-OD13-A5 Clubs motiveren met scholen te werken, judoconcept uitleggen 

SD2-OD13-A5-1 Meetup Jeugd retentie 

SD2-OD13-A5-2 Informatie delen 
SD2-OD13-A5-3 Good practises 

Het deel ‘jeugd retentie en aangroei’ is niet gestart in 2022. Dit zal worden meegenomen in het jaar 2023.
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SD2-OD14 G-judo retentie en aangroei

SD2-OD14-A1 Ontwikkelen kijkwijzers G-judo examens 

SD2-OD14-A1-1 Projectgroep ontwikkeling kijkwijzers G-judo examens 

SD2-OD14-A1-2 Uitwerken 5 technieken per jaar 

SD2-OD14-A1-3 Promotie en ondersteuning IT en media 

SD2-OD14-A1-4 Opmaak sjabloon kijkwijzer 

De kijkwijzers werden naar een latere datum verschoven. Belangrijker was de herwerking van de AM G-judo (december 2022- februari 2023) 
waar de volledige G-commissie en de lesgevers van de G-module hun handen mee vol hebben. Daarna pas zal overwogen worden om de 
ontwikkeling van de G-judo kijkwijzers opnieuw op te starten. 
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SD2-OD14-A2 Duurzame opvolging 1ste Kyu en Dangraden G-judo 

SD2-OD14-A2-1 G-commissie vergaderingen plannen examens 

SD2-OD14-A2-2 Ontwikkelen makkelijke aanvraagprocedure G-examens 

SD2-OD14-A2-3 Evaluatie examenprogramma G-judo 

SD2-OD14-A2-4 Organisatie G-judo examens (1x voorjaar en 1x najaar) 

SD2-OD14-A2-5 Aanstellen jury G judo examens (3 jury per examen) 

Examen 18/06/2022 JC Lokeren Kazernestraat 95 te 9160 Lokeren 
Naam Clubnr Clubnaam Modules Resultaat 
Verschraegen Kris 4012 JC Bazel Module 2 grondwerk 1ste dan Geslaagd 
Meeus Kristof 7001 KJC Hasselt Module 2-1 grondwerk-rechtstaande werk 1ste kyu Geslaagd 
Vercleyen Yanick 4040 JC De Buitelaars Module 2 grondwerk 1ste dan Geslaagd 
Poels Maarten 2047 KDK Merchtem Module 1 rechtstaande werk 1ste Kyu Geslaagd 

De aanvraagprocedure is nu per gewone e-mail naar Judo Vlaanderen toe. Deze aanvraagprocedure zou kunnen worden vereenvoudigd via 
een online inschrijvingsformulier. De online betaling van de examens zou zo aan de inschrijving kunnen worden gekoppeld.  

De evaluatie van het examenprogramma dient nogmaals op de agenda geplaatst te worden van de G-commissie. Het landschap van de G-
organisaties is de laatste jaren ook gewijzigd zodat het huidige programma ook lay-outmatig volledig moet worden aangepast en herzien. 

Examen G-judo modules 2022 
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SD2-OD15 Vrijwilligers retentie en aangroei 

SD2-OD15-A3 Communicatieplan - waardering 

SD2-OD15-A3-1 Uitlichten (in the picture plaatsen) actieve vrijwilligers 
SD2-OD15-A3-2 Evaluatie 
SD2-OD15-A3-3 Incentive voor vrijwilligers 

SD2-OD15-A4 Definiëren mensen met specifieke kennis 

SD2-OD15-A4-1 Analyse noden JV: kwaliteit en kwantiteit 
SD2-OD15-A4-2 Werving: juiste mensen op juiste plaats 
SD2-OD15-A4-3 Evaluatie 

Het project vrijwilligers is gestart in 2022 met een bevraging bij alle vrijwilligers. Uit de analyse van de resultaten werd duidelijk dat er acties 
nodig zijn op het gebied van belonen en waarderen van de vrijwilligers. Een eerste stap werd gezet naar alle vrijwilligers met het YOU-P 
voordelenplatform. Alle vrijwilligers hebben een login gekregen waarbij ze kunnen genieten van voordeeltarieven en acties. In de volgende 
periode zal er verder worden gewerkt aan het project.  
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SD2-OD16 Judo voor Allen aanbieden 

SD2-OD16-A1 Judo voor allen aanbieden 
SD2-OD16-A1-1 Commissie Judo voor Allen overlegvergaderingen 
SD2-OD16-A1-2 Sportkampen recreatie Fedes 
SD2-OD16-A1-3 Promotionele activiteiten (zomertoer) 
SD2-OD16-A1-4 Kandidatuur nieuwe commissieleden 

Sportkampen KAVVV Fedes: 

De samenwerking met KAVVV Fedes vzw is in 2022 stopgezet.  Er wordt bekeken of er nieuw leven kan ingeblazen worden in de toekomst om de 
samenwerking met KAVVV Fedes vzw te hervatten. 

Commissie Judo voor Allen: 

Er vonden geen overlegvergaderingen van de commissie Judo voor Allen plaats. 

De hervorming van de commissie Judo voor Allen stond ‘on hold’ in 2022 en dient 
opnieuw opgenomen te worden in 2023. Nieuwe kandidaturen dienen 
opgevraagd te worden bij noodzaak. 

Promotionele activiteiten (zomertoer): 

Judo Vlaanderen levert sinds jarenlang haar medewerking aan de Sport 
Vlaanderen zomertoer. 

Een judostand was aanwezig op 13/07/22 – 19/07/2022 – 20/07/2022 -26/07/2022 
-02/08/2022 – 09/08/2022 -10/08/2022 – 16/08/2022
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7.3 Graden & Technieken 

7.3.1 Leden vanaf 1ste Kyu 

SD2-OD17 Vormen DAN -judoka's 

SD2-OD17-A1 Bijkomende Dan-graden = meer trainers 
SD2-OD17-A1-1 Organisatie CGT-vergaderingen 
SD2-OD17-A1-2 Onvoorziene uitgaven  
SD2-OD17-A1-3 Verenigingswerker voorzitter CGT 
SD2-OD17-A1-4 Organisatie Shodan Shiken (inclusief benodigdheden + kar) 
SD2-OD17-A1-5 Incentives T-shirts 
SD2-OD17-A1-6 Organisatie Technisch trainingen 
SD2-OD17-A1-7 Organisatie Katatrainingen 

Organisatie CGT-vergaderingen: 

CGT vergaderingen gingen door op: 2022-01-23; 2022-03-11 ; 2022-04-18 ; 2022-05-29 ; 2022-08-23 ; 2022-09-23 (OCHG) ; 2022-10-21 ; 2022-12-
02  

Er vond tevens een overleg plaats met de JWB op 19/09/2022. 
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Aantal DAN-graden (geslaagden) 

In onderstaande fig. 10 zien we het aantal van alle behaalde 1e-3e DAN- en 1e Kyu-graden binnen Judo Vlaanderen. 

JAAR 1D 2D 3D 4D 5D 6D+ TOT 

2016 103 31 10 2 4 5 155 

2017 115 26 8 10 4 1 164 

2018 86 25 20 2 6 1 140 

2019 80 13 8 0 1 5 107 

2020 44 0 0 0 0 0 44 

2021 30 2 4 0 3 10 49 

2022 83 9 2 3 5 3 105 

Fig .10: DAN-graden van 2016-2022 

2022 was terug een genormaliseerd jaar voor de organisatie van de Shodan Shiken. 

Alle geplande examens konden doorgaan in 2022.: 

- SDS 1Dan op 23/01/2022 te Zwijndrecht;
- SDS 1Dan op 27/03/2022 te Zwijndrecht;
- SDS 2Dan en 3Dan op 24/04/2022 te Zwijndrecht;
- SDS 1Dan op 29/05/2022 te Zwijndrecht;
- SDS 4de dan en hoger op 11/06/2022 te Brugge;
- SDS 1Dan op 11/09/2022 te Zwijndrecht;
- SDS 2Dan en 3Dan op 02/10/2022 te Zwijndrecht;
- SDS 1Dan op 16/11/2022 te Zwijndrecht;

De achterstand opgelopen in de coronajaren werden quasi volledig weggewerkt. 
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De kalender en het programma voor de technische en katatrainingen wordt ieder seizoen opgemaakt. Alle informatie en publicatie op website 
en in nieuwsbrief trainers en clubs:  https://www.judovlaanderen.be/graden-techniek/techniek-kata/ 

Techniek en kata onderricht 2022-2023 

SD2-OD17-A3 Stimuleren en evalueren nieuwe weg 
SD2-OD17-A3-1 Stimuleren en promoten nieuwe weg Dan-graad 
SD2-OD17-A3-2 Evalueren en bijsturen nieuwe weg Dan-graad 

In de nieuwsbrief naar de trainers en clubs werd de info ‘op weg naar een nieuwe dan-graad’ verscheidene malen meegestuurd. 
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SD2-OD17-A4 Protocol transparante communicatie (hogere) graden JV 
SD2-OD17-A4-1 Systeem - automatisch op punt stellen kandidaturen hogere graden uit LDB 
SD2-OD17-A4-2 Werkvergadering doorlichting kandidaten hogere graden OCHG 
SD2-OD17-A4-3 Evalueren huidige communicatie uitnodiging hogere graden 
SD2-OD17-A4-4 Transparante communicatie opstellen voorstelling kandidaten 

Transparantie en communicatie: 

Tijdens de Raad van Hogere Graden (juni ’22): Communiceren en uitleggen van de procedure, regels en bepalingen voor de uitnodiging tot 
examen graadverhoging 6e Dan+. 

Standaardiseren van de communicatie (mail en postbrief) naar kandidaten examens graadverhoging 6e Dan+ in functie van de verschillende 
tussenstappen naar aanloop van het uiteindelijke examen (start hogere graden kata-tijd, voorwaardelijke uitnodiging examen (met extra 
duiding specifieke examenvoorwaarden persoonlijk werk), definitieve uitnodiging examen). 

Publicaties website: https://www.judovlaanderen.be/graden-techniek/dan-graden/ 

Herwerking en publicatie reglement Shodan Shiken: In de nieuwsbrief naar de trainers en clubs werd het nieuwe reglement Shodan Shiken 
verspreid: https://www.judovlaanderen.be/algemeen/nieuw-reglement-shodan-shiken-d-d-11-december-2022/ 

Onderzoekscommissie voor Hogere graden: 

De onderzoekscommissie voor Hogere graden vond plaats op 23/09/2022. 
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SD2-OD17-A5 In kaart brengen en beheren technische lerarenkorps 
SD2-OD17-A5-1 Evaluatie voorwaarden voor trainerskorps 
SD2-OD17-A5-2 Checklist opmaken bevraging technische activiteiten 

SD2-OD17-A5-3 
Aanwerven en betalen nieuwe opgeleide lesgevers kata - techniek (stage km-
vergoeding) 

Het technische lerarenkorps is reeds in kaart gebracht in 2021. De vraag werd gesteld om een extra trainers voor de katatrainingen en regionale 
technische training in stage te laten meelopen in 2022. Deze trainers kunnen nu instaan voor eventuele vervanging indien nodig.  
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SD2-OD17-A6 Evalueren Dan-graadprogramma's 1-3 Dan 

SD2-OD17-A6-1 Evaluatie huidige programma Dan-graden 
SD2-OD17-A6-2 Aanpassen programma - examenfiches - reglement 

Updaten van examenprogramma graadverhoging tweede en derde Dan vanaf 01/09/2022 

In overleg met de Raad van Hogere Graden (juni ‘22): 

• 2e Dan: toevoegen van examenonderdeel bij nage waza deel: transitie;
• 3e Dan: toevoegen van situatie (examenvraag) bij katame waza deel: Uke in buiklig, Tori valt aan.

Deze update werd verscheidene malen via de nieuwsbrief trainers en clubs verspreid: 
https://www.judovlaanderen.be/algemeen/aanpassingen-examenprogramma-dan-graden/ 

De examen fiches werden aangepast aan het nieuwe examenprogramma en gebruikt vanaf september 2022. 

Herwerking en publicatie reglement Shodan Shiken: In de nieuwsbrief naar de trainers en clubs werd het nieuwe reglement Shodan Shiken 
verspreid: https://www.judovlaanderen.be/algemeen/nieuw-reglement-shodan-shiken-d-d-11-december-2022/ 

Invoeren modulair examen: 

In overleg met de werkgroep 55+ (tijdens periodieke CGT-vergaderingen): vastleggen, invoeren en communiceren van mogelijkheid tot 
modulair examen graadverhoging voor specifieke doelgroep (55+). In voege vanaf Shodan Shiken 09/2022. 

In de nieuwsbrief naar de trainers en clubs werd de uitleg van het modulair examen samen met het nieuwe reglement Shodan Shiken verspreid: 
https://www.judovlaanderen.be/algemeen/nieuw-reglement-shodan-shiken-d-d-11-december-2022/ 
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7.3.2 Juryleden 

SD2-OD18 Kwaliteit jurering 

SD2-OD18-A1 SDS jury + licentie systeem 

SD2-OD18-A1-1 Projectvergadering uitwerken nieuw licentiesysteem juryleden SDS 

SD2-OD18-A1-2 Opfrissing herstart jury september (verplicht aanwezig) 

SD2-OD18-A1-3 Ontwikkeling selectiecriteria zetelen SDS 
SD2-OD18-A1-4 Opleiding/bijscholing Juryleden 
SD2-OD18-A1-5 Opleiding/bijscholing lesgevers aandachtspunten examen 

Nieuw licentiesysteem: 

De samenstelling van de SDS-jury gebeurt nog jaarlijks via de verkiezingen door de raad van hogere graden. 

Het uitwerken van een nieuw licentiesysteem is nog niet aan de orde. Wel dient bekeken te worden naar de toekomst op welke manier we extra 
gemotiveerde jonge juryleden kunnen aanwerven in de SDS-jury. 

Opstarten peterschap SDS-juryleden: 

Aanduiden van een peter voor de nieuw verkozen Shodan Shiken juryleden ter inwerking in het systeem (september ’22 – november ’22). 

Nieuwe juryleden van de SDS-jury laten dubbellopen met een collega (peter) aan examentafel en aan centrale (administratie) tafel. 
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Opleiding – bijscholing SDS-juryleden: 

Op 04-09-2022 ging de opleiding Shodan Shiken jury door voor zowel de juryleden Shodan Shiken als de aangestelde kata en techniek trainers 
van Judo Vlaanderen. De opleiding kende 19 deelnemers. 3 juryleden dienden zicht te verontschuldigden. 

Op 31-03-2022 ging de online VTSplus-Marathon webinar ‘Shodan Shiken aan de andere kant van de tafel’ door met 47 deelnemers. Zowel 
trainers als judoka’s kregen hierbij een inzage hoe de Shodan Shiken jury tewerk gaat en wat er van de examenkandidaat wordt verwacht op 
het examen naar een hogere Dan-graad.
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7.4 Competitie 

SD2-OD19 Kwalitatieve events op maat van alle doelgroepen 

SD2-OD19-A1 Organisatie verschillende JV organisaties 
SD2-OD19-A1-1 Werkvergaderingen (Nationale) WOC organisatie JV organisaties 
SD2-OD19-A1-2 Materiaal wedstrijden 
SD2-OD19-A1-3 Huur magazijn wedstrijdmaterialen 
SD2-OD19-A1-4 Verzekering gebruik materialen tornooien kampioenschappen 
SD2-OD19-A1-5 Organisatie PK jeugd  
SD2-OD19-A1-6 Organisatie VK jeugd  
SD2-OD19-A1-7 Organisatie VK volwassenen 
SD2-OD19-A1-8 Organisatie BK jeugd  
SD2-OD19-A1-9 Organisatie BK volwassenen 
SD2-OD19-A1-10 Organisatie VK Mixed Teams U13 (Interprov.) 11 nov 
SD2-OD19-A1-11 Organisatie BK Mixed Team U15 - U18 (Interprov.) 1 mei 
SD2-OD19-A1-12 BK Mixed Teams U18+ 6 nov/ontmoeting Tielt 6/11 
SD2-OD19-A1-13 Ondersteuning tornooien (trofeeën, …..) naar IP U13 en 6 nov 
SD2-OD19-A1-14 Organisatie Callant Cup 
SD2-OD19-A1-15 SRC-vergaderingen  
SD2-OD19-A1-16 Benodigdheden SRC  
SD2-OD19-A1-17 SRC Buitenland 
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De vergaderingen met de (N)WOC werden weer meermaals doorgevoerd. Het was duidelijk dat iedereen na een jaar zonder competities nood 
had aan wat extra vergaderingen om alle neuzen weer in dezelfde richting te krijgen. Om de vrijwilligers te ondersteunen in de organisatie van 
deze competities werd ook geïnvesteerd in nieuw wedstrijdmateriaal. Hierbij hebben we geïnvesteerd in nieuwe caresystemen, nieuwe TV-
schermen, ... Omdat we problemen hadden met onze vorige depot hebben we een nieuwe locatie moeten zoeken om ons materiaal te 
stockeren. Dit werd gevonden in Haaltert, waar we samen met onze collega’s van Karate Vlaanderen een depot huren. 

Na een jaar van corona kunnen we stilletjes aan het ritme van ervoor hervatten: we kunnen weer cluborganisaties toelaten, maar vooral ook 
weer kampioenschappen organiseren. Volgende organisaties stonden op de planning: 

• PK Jeugd: 05/02 en 06/02 in de 5 verschillende provincies (Herne, Aalter, Ieper, Zonhoven en Schoten)
• VK Jeugd: 12/02 en 13/02 in Deinze
• BK Jeugd: 19/02 en 20/02 in Tielt
• BK Mixed Teams Jeugd: 01/05 in Erquelinnes
• Open VK Senioren: 22/10 in Beveren
• BK Senioren: 05/11 in Tielt
• IP U13: 11/11 in Gruitrode
• Callant Cup: 19/11-20/11 (Kruisem, Sint-Truiden, Ingelmunster) en 26/11-27/11 (Gent)

Zoals we ook aangeven, is de organisatie van het BK Mixed Teams Senioren niet kunnen doorgaan. Er waren te weinig ploegen die zich 
ingeschreven hadden waardoor beslist werd om de organisatie met een jaar uit te stellen. In plaats daarvan kregen judoka’s (U9/U11/U13) de 
kans voor een ontmoeting op de tatami van het Belgisch Kampioenschap Senioren, een unieke ervaring. 

Voor de SRC werden de vergaderingen 2-maandelijks gehouden. In de mate van het mogelijke was dit fysiek, maar uitzonderlijk ging dit ook 
online door. Soms leenden de omstandigheden en beschikbaarheden zich er niet toe om dit fysiek te organiseren. We merken wel dat er een 
nieuwe wind door de SRC waait en dat steeds meer judoka’s ook de stap zetten om official te worden. 
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SD2-OD19-A2 Ondersteunen clubwedstrijden 
SD2-OD19-A2-1 Lastenboek, draaiboek, checklist, ... 
SD2-OD19-A2-2 Uitleenmateriaal (boarding, coronapakket, enz.) 
SD2-OD19-A2-3 Vergroten pool ondersteuners, specialisten, vrijwilligers JV 
SD2-OD19-A2-4 Communicatie wedstrijden verbeteren 
SD2-OD19-A2-5 Workshop - good practice 

De lastenboeken voor alle organisaties werden herwerkt, de draaiboeken moeten nog verder gefinaliseerd worden. In 2023 kan er gewerkt 
worden aan de optimalisatie van deze draaiboeken, dit ook op Belgisch niveau. Daarnaast dient, in samenhang daarmee, de uitleendienst 
verder uitgebreid te worden. We zijn bezig met de aanschaf van nieuw promotiemateriaal, dit op Vlaams en Nationaal niveau. 

SD2-OD19-A3 Labeling tornooien 
SD2-OD19-A3-1 Analyse huidig aanbod tornooien 

SD2-OD19-A3-2 Analyse huidige kwaliteit tornooien  

SD2-OD19-A3-3 Werkgroep opzetten  

Nu het MJOP in haar laatste plooi begint te vallen, zullen we ook starten met de nieuwe labeling van de tornooien. Het is namelijk belangrijk dat 
dit gekoppeld is aan het MJOP. Alle acties hieraan verbonden, dienen dus verzet te worden naar 2023. 
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SD2-OD19-A4 Kwaliteitsnormen 
SD2-OD19-A4-1 Bepalen minimumvoorwaarden 
SD2-OD19-A4-2 Duurzame samenwerking clubs en JV  
SD2-OD19-A4-3 Werkgroep 
SD2-OD19-A4-4 Procedure kandidaatstelling 
SD2-OD19-A4-5 Rapportering per event 
SD2-OD19-A4-6 Evaluatie en bijsturing 

Deze minimumvoorwaarden worden voor een stuk opgenomen in het lastenboek. Wat de duurzame samenwerkingen voor clubs en JV betreft, 
zetten we hier steeds meer op in. We verkleinen de risico’s voor clubs zo veel mogelijk door zelf organisatorisch en financieel te ondersteunen, 
maar stimuleren deze samenwerkingen ook in het JeugdJudoFonds. 

SD2-OD19-A7 Events en trainingen: geografische spreiding en tijdspreiding 

SD2-OD19-A7-1 Kalendercommissie 

Er werd op de kalendercommissie van 2022 reeds meer rekening gehouden met deze spreiding. Naar de kalendercommissie van 2023 en 2024 
willen we nog meer inzetten hierop. Dankzij het MJOP zullen we ook meer richtlijnen kunnen geven aan de provincies wat de organisatie van 
events betreft.
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SD2-OD19-A8 Organisaties Shiai / Shiai systeem / Locatie herdenken 

SD2-OD19-A8-1 Organisatie 6 Shiai (EHBO-Verantw. - officials) 

Organisatie Shiai: 

• 2022-01-15 Lendelede (annulering wegens Corona)
• 2022-02-06 Zonhoven: 59 inschrijvingen
• 2022-05-15 Merksem: 132 inschrijvingen
• 2022-09-11 Kortemark: 97 inschrijvingen
• 2022-10-15 Kruisem: 143 inschrijvingen
• 2022-11-12 Ardooie: 126 inschrijvingen
• 2022-12-04 Hoeilaart: 77 inschrijvingen

Evaluatie: 

Het nieuwe systeem van de organisatie Shiai in samenwerking met 
organiserende clubs is goed van start gegaan. Een aantal 
evaluatievergaderingen vond plaats om deze organisaties nog 
verder te optimaliseren en de administratie ter plaatse te 
vereenvoudigen. De automatische puntenregistratie werd 
ingevoerd.  

We zien een heropleving van het aantal deelnemers aan de Shiai 
ondanks de huidige beperkingen van het aantal beschikbare 
wedstrijdmatten t.o.v. de 4 vaste wedstrijdmatten van vroeger. 
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SD2-OD19-A10 
Andere aantrekkelijke wedstrijdvormen (kata 
judoshow/Newaza/Regenboog/Ploegentornooien …) 

SD2-OD19-A10-1 Extra promoten andere wedstrijdvormen via provincies 
SD2-OD19-A10-2 Ondersteuningpakket clubs die andere wedstrijdvorm promoten 
SD2-OD19-A10-3 Evalueren andere wedstrijdvormen 
SD2-OD19-A10-4 Ondersteuning katawedstrijden / aanstellen jury VK-BK-EK kata 
SD2-OD19-A10-5 IJF deelnemerskaarten kata 

Er moet nog meer gestimuleerd worden zodat de provincies deze projecten hiervoor gebruiken. In sommige provincies komt dit van de grond, 
in andere provincies zullen we dit nog meer moeten sensibiliseren. Evalueren andere wedstrijdvormen: organisatie en evaluatie verschillende 
randori ontmoetingen. Ondersteuning katawedstrijden door Judo Vlaanderen: leveren van 5 kata-judges op BK kata 2022-04-24. 

SD2-OD19-A11 Trendy en duurzame officials 
SD2-OD19-A11-1 Rekrutering 

SD2-OD19-A11-2 Voorbereiding visie officials 

SD2-OD19-A11-3 Intensifiëring begeleiding - peterschap 
SD2-OD19-A11-4 Waardering: artikel, highlighten official  
SD2-OD19-A11-5 Rolmodel 
SD2-OD19-A11-6 Laagdrempelig proeven van arbitrage 
SD2-OD19-A11-7 Opvang officials tucht 

Zoals bij het deeltje van de SRC aangegeven, werd er een volledig toekomstplan opgesteld om meer officials te rekruteren. We merken dat dit 
reeds zijn vruchten begint af te werpen en dat de return steeds groter wordt. Uiteraard dienen we hierop in te blijven zetten aangezien dit 
belangrijk is voor het voortbestaan van onze judosport.
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SD2-OD19-A15 Wedstrijdaanbod aanpassen aan nieuwe MJOP 
SD2-OD19-A15-1 Analyse huidige wedstrijdaanbod 
SD2-OD19-A15-2 Werkvergaderingen 
SD2-OD19-A15-3 Formataanpassingen per leeftijdsgroep (U9-U11-U13) 

In 2022 werd de analyse van het huidige aanbod afgewerkt, wat resulteerde in een algemeen kader voor de toekomst. Voor judoka’s U9 en U11 
werd het nieuwe format ‘randoridagen’ gelanceerd. Deze gingen door als pilootorganisaties.  Uitwerking, communicatie en planning voor latere 
ontwikkelingsfasen wordt in 2023 verder gezet. 

SD2-OD19-A16 Digitalisering en automatisering JV wedstrijdorganisatie 

SD2-OD19-A16-1 Werkvergaderingen 
SD2-OD19-A16-2 Wedstrijdsoftware 
SD2-OD19-A16-3 Caresystemen 
SD2-OD19-A16-4 Livestreaming 

De wedstrijdsoftware heeft al heel wat vooruitgang gemaakt, maar ook al heel wat vertraging opgelopen en zal dus pas in 2023 gefinaliseerd 
kunnen worden. We zitten nu echter wel in de afwerkingsfase en zijn evenwel tevreden met het resultaat tot nu toe. De caresystemen en 
livestreaming daarentegen werden gemoderniseerd en volledig op punt gezet. We hebben dan ook de kampioenschappen in 2022 kunnen 
livestreamen zodat men thuis of vanop afstand ook gewoon kon volgen. 
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SD2-OD20 Faciliteren organisatorische processen 

SD2-OD20-A1 Analyse huidige processen tornooien en ranking 
SD2-OD20-A1-1 Opmaak gerichte vragenlijst doorlichting processen tornooien 
SD2-OD20-A1-2 Evalueren resultaat bevraging 
SD2-OD20-A1-3 Uniformiseren reglementering 

Dit is gekoppeld aan het MJOP en zal opgeschoven worden naar 2023. 
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7.5 Goed bestuur 

SD1-OD5 Positie in de sportwereld verbeteren 

SD1-OD5-A1 Politieke netwerking door RVB en directeursfuncties 

SD1-OD5-A1-1 
Vertegenwoordiging bestuur in buitenland: IJF, EJU verschuiving budget SD1-
OD6-A4-5 

SD1-OD5-A1-2 Vertegenwoordiging bestuur binnenland: VSF, BOIC, SV 

In het buitenland is onze vertegenwoordiging in 2022 vooral via Judo Belgium op de grote tornooien, echter op andere (verplichte) 
internationale congressen, sturen we steeds iemand om Judo Vlaanderen te vertegenwoordigen.  

We proberen ons als Judo Vlaanderen kenbaar te maken op verschillende fronten, binnen en buiten de sportwereld om op deze manier nieuwe 
contacten te leggen. Sommige bestuurders hebben het initiatief genomen om Judo Vlaanderen te vertegenwoordigen op verschillende 
evenementen om na te gaan of er eventuele interesse is voor sponsoring binnen onze sport, of er op andere manieren samenwerkingen 
kunnen tot stand gebracht worden. Binnen de VSF hebben we onze voorzitter of General Manager als vaste afgevaardigden, binnen 
verschillende organen van het BOIC is Jasper Lefevere (ondervoorzitter) actief alsook sommige andere (ex)-atleten. 

SD1-OD5-A2-1 Inzetten (ex) toppers promotie judo 
SD1-OD5-A2-2 Wall of Fame event 

Toppers koppelen aan initiatieven is heel belangrijk voor de exposure van onze sport. Robert Van de Walle zijn negende DAN graad mocht niet 
onopgemerkt voorbijgaan. Maar ook de invulling van Harry Van Barneveld en Inge Clement in het project met de politie. Gella Vandecaveye 
die als meter het ‘ik-kan-mijn-vrouwtje-staan'-project meehelpt op te zetten, zijn maar enkele voorbeelden. 
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SD1-OD6 
Draagvlak en specifieke verantwoordelijkheid binnen JV 
verhogen 

SD1-OD6-A1 Reglementering actualiseren (doping, tucht, ethiek) 

SD1-OD6-A2 Versterken commissies en werkgroepen, integratie in werking JV 
SD1-OD5-A2-1 Aanstellen expert  
SD1-OD5-A2-2 Overleg commissies BAC 

Door het portefeuilleschap te creëren voor de bestuurders hebben we in 2022 de eerste stappen gezet om commissies en werkgroepen te 
verbinden, met het beleidsorgaan en de medewerkers van Judo Vlaanderen. Een terugkerend overlegmoment met de provincies is ingevoerd 
om binnen de provincies de zaken verder te uniformiseren, ideeën uit te wisselen en naar de noden en behoeften te luisteren van eenieder. 

SD1-OD6-A3 Gebruik functieprofielen bij aanwervingen en aanstellingen 
SD1-OD5-A2-1 Functieprofielen BO 
SD1-OD5-A2-2 Functieprofielen personeel 

De verschillende functieprofielen van het BO zijn opgesteld, samen met deze van het personeel. 
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SD1-OD6-A4 Blijven investeren in democratisch en transparant bestuur 
SD1-OD6-A4-1 Werking BO JV + verzekering 
SD1-OD6-A4-2 Opvolgen harde indicatoren 
SD1-OD6-A4-3 Opvolgen zachte indicatoren 
SD1-OD6-A4-4 Organisatie AV JV 

Als bestuur proberen we steeds transparant naar onze leden clubs de communiceren dit via verschillende kanalen en sociale media. Alle 
documenten en verslagen worden gepubliceerd op onze website. De verkiezing van bestuurders gebeurt steeds via de AV met de in acht te 
nemen meerderheid. (Een coöptatie van een bestuurder waarvan zijn ambt openviel, werd eveneens ingevuld via het openstellen van 
kandidaturen). 

SD1-OD6-A8 Werking provincies 
SD1-OD6-A8-1 Werking Antwerpen 
SD1-OD6-A8-2 Werking Vlaams-Brabant 
SD1-OD6-A8-3 Werking West-Vlaanderen 
SD1-OD6-A8-4 Werking Oost-Vlaanderen 
SD1-OD6-A8-5 Werking Limburg 

De provinciale comités hebben na de coronaperiode terug de vergaderingen opgestart. Verslagen van de comités worden overgemaakt aan 
Judo Vlaanderen. Indien er acties nodig zijn dan wordt dit opgenomen. De samenwerking wordt zoals hierboven reeds gemeld verder 
gestimuleerd. 
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SD1-OD6-A9 KBJB - Judo Belgium 
SD1-OD6-A9-1 Afspraken JWB - JV 
SD1-OD6-A9-2 Branding Judo Belgium 
SD1-OD6-A9-3 Communicatie Judo Belgium 
SD1-OD6-A9-4 Visuals - flyers Judo Belgium 

Judo Vlaanderen heeft via Judo Belgium actief meegewerkt aan het verder kenbaar maken van de branding rond Judo Belgium op de 
verschillende tornooien, bij de atleten en het publiek.  
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SD1-OD7 Ethisch handelen bewaken binnen JV 

SD1-OD7-A2 Gedragscode per geïdentificeerde doelgroep uitschrijven 

Judo Vlaanderen heeft een algemene gedragscode met daarin de belangrijke judowaarden en -normen. De gedragscode bestaat uit 
verschillende onderdelen en werd per onderdeel in affiches afgedrukt. De clubs kunnen deze code uithangen in de clubs.   

Naast de gedragscode heeft Judo Vlaanderen de Panathlon verklaring mee ondertekend waardoor alle trainers/coaches gebonden zijn aan 
deze belangrijke verklaring. Het correct ethisch handelen is hierin opgenomen.  

SD1-OD7-A3 
Blijvende aandacht en communicatie voor ethisch handelen - Judo waarden 
- gedragscode promoten

In 2022 werden clubs schriftelijk aangeschreven bij inbreuken op het ethisch handelen. Respect is binnen de judosport een erg belangrijke 
waarde. Afgelopen jaar zijn er jammer genoeg een aantal incidenten gebeurd waarop Judo Vlaanderen heeft gereageerd. We vinden het niet 
kunnen dat er laks wordt omgesprongen met ethische waarden. Het signaal vanuit Judo Vlaanderen is bij de clubs aangekomen en er werden 
gepaste maatregelen genomen. De volgende periode zullen we hierop verder inzetten.  
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Onze website voorziet een aparte sectie voor het anti-dopingbeleid in onze federatie. Daarop kan men enkele links naar NADO Vlaanderen, 
WADA en formulier vinden voor een TTN-aanvraag. Ook vindt men hier een link naar onze brochure inzake doping, waarop heel wat uitleg staat 
over verschillende zaken zoals een TTN-formulier, de verboden middelen, … Op ons youtube kanaal is een filmpje beschikbaar over welke 
medicatie je in de problemen kan brengen bij een dopingcontrole.  

Vanuit de topsportschool werden er twee workshops voorzien met Evelien Mertens met voeding als onderwerp, waarbij ook kort gesproken 
werd over supplementen en doping. Dr. Peter Smolders volgt ook alle anti-dopingregels van nabij op, hij is wekelijks aanwezig op de 
topsportschool. In de dagdagelijkse werking van de topsportschool wordt zeer bewust omgegaan met het anti-dopingbeleid. Aan alle controles 
wordt gewillig meegewerkt. Tweejaarlijks wordt er ook in de topsportschool een algemeen infomoment gegeven voor de 3e graad inzake 
doping. Deze sessies worden gegeven door het personeel van NADO Vlaanderen. 

SD1-OD7-A7 Doping 

SD1-OD7-A7-1 Bijdrage VST 
SD1-OD7-A7-2 Veranderingen opvolgen - infomoment  
SD1-OD7-A7-3 Veranderingen communiceren stakeholders 
SD1-OD7-A7-4 Opvolgen verplichtingen 
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SD1-OD7-A9 7 ethische vereisten Sport Vlaanderen 
SD1-OD7-A9-1 API – aanspreekpunt integriteit organiseren + meer zichtbaar op website JV 
SD1-OD7-A9-2 Preventie – vorming – sensibilisering (P-V-S) organiseren 

SD1-OD7-A9-3 
Adviesorgaan = bestendigen Ethische commissie => minstens 1 x vergadering 
per jaar 

SD1-OD7-A9-4 
Gedragscodes hanteren = bestaande gedragscodes herwerken en per 
doelgroep 

SD1-OD7-A9-5 
Handelingsprotocol = bestaande handelingsprotocol meer zichtbaar 
promoten bij clubs  

SD1-OD7-A9-6 
Tuchtrechtelijk systeem = samen Stibbe verder uitwerken - implementeren 
en promoten 

SD1-OD7-A9-7 
Sportclubondersteuning ‘integriteitsbeleid op clubniveau’ organiseren – 
stimuleren van laagdrempelige aanspreekpersonen, gedragscodes en 
handelingsprotocol op clubniveau. 

Op website duidelijk zichtbare plaats (zonder doorklikken) naar het luik gezond 
en ethisch sporten zodat de mensen makkelijk de weg vinden naar de nodige 
informatie. 

Clubs die inzetten op het verbeteren van hun integriteitsbeleid worden zoals de 
voorgaande jaren nog steeds beloond met extra punten in het JeugdJudoFonds. 
Good practices dienen naar de toekomst toe meer belicht te worden. 
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8. Appendix

In dit deel verwijzen we naar de linken op onze website: www.judovlaanderen.be 

• Link naar de statuten: 20201017 Statuten JV 17 oktober 2020 (judovlaanderen.be)

• Link naar commissies: Commissies - Judo Vlaanderen

• Link naar vrijwilligersvergoeding: Administratie Vrijwilligers binnen Judo Vlaanderen - Judo
Vlaanderen.

• Link naar klachtenprocedure: Te volgen procedure voor melding of klacht - Judo
Vlaanderen
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