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Introductie 

Dit is een uitnodiging voor de twee-en-twintigste editie van ons grote Beverwijk 
toernooi. We zijn vereerd en trots dat wij in de gelegenheid zijn om u uit te 
nodigen voor dit toernooi dat sinds haar oprichting in 1998 het grootste in de 
wereld is geworden voor judoka met een beperking. 

Ben van der Eng Memorial selecteert niet: We accepteren elke handicap, fysiek of verstandelijk. 
Ons 5-klasse divisioneringssysteem is in staat om alle judoka, van de vergevorderden tot die 
met de meeste beperkingen, veilig aan de wedstrijden te kunnen laten deelnemen. 

Ons BENG! Toernooi op zondag is inderdaad, en dat zeggen we niet zonder trots, het grootste 
judofeest op de wereld, en op zaterdag organiseren we de Special Needs World Judo Games 
voor Shiai en Kata. 

 

 



 

 

SNJF – BENG22 Toernooi Outlines - 2020-01/NL 

Pag. 3 

Wie kan deelnemen? 

Alle judoka met een fysieke of verstandelijke beperking. Volgens de divisioneringsregels in de 
regelgeving voor Aangepast Judo zullen zij worden gecategoriseerd in een van de vijf 
competitie-categorieën. 

Judoka worden gecategoriseerd op judovermogen, en nooit op beperking. 

De regels kunnen worden gedownload via deze link.  

Divisioneringsrichtlijnen zijn HIER te vinden. 

Als u twijfelt over de divisionering van een judoka, dan bevelen wij u aan om zich ook te melden 
bij de divisioneringsworkshop op vrijdagmiddag 3 April. 

 

 

https://snju.org/wp-content/uploads/2019/05/SNJU-competition-Rules-and-Regulations-2018.pdf
https://www.dropbox.com/s/8k016keb9amd5om/Richtlijnen%20voor%20divisionering%20van%20Special%20Needs%20judotoernooien%20v01.03NL.pdf?dl=0
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Wat hebben wij te bieden? 

Het volgende is slechts een voorlopig schema. Meer gedetailleerde planning zal worden 
vrijgegeven nadat het definitief is, en u zult in Maart het volledige schema toegestuurd krijgen. 

• Vrijdagmiddag 3 april is onze divisioneringsworkshop. Warm aanbevolen voor judoka 
die voor de eerste keer deelnemen, zodat we hun divisionering kunnen bevestigen of 
aanpassen. 

• Vrijdagmiddag is ook gereserveerd voor diverse workshops voor scheidsrechters, 
coaches en judoka, hoewel de inhoud hiervan nog niet definitief is vastgesteld. 

• Zaterdagochtend 4 april organiseren we de Special Needs World Judo Games.  
SNWJG is voor de niveaus 1-3 

• Zaterdagmiddag is het tweede toernooi: SNWJG Kata. We zijn er blij mee een grote 
groei in de Special Needs Kata sport te zien, ondersteund door EJU en grote 
internationale successen.  

• Zaterdagavond laten we Beverwijk weer schudden op zijn grondvesten met het grote 
feest in Kasteel Assumburg. 

• Zondag 5 april gaat De Walvis op zijn kop voor BENG!, het grote judofeest/toernooi voor 
alle niveaus. Een informelere sfeer, een band en toegang voor iedereen tot het 
wedstrijdgebied zorgt ervoor dat het weer een groot feest belooft te worden! 
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Reizen, hotels, sporthal 

Sporthal 

Sporthal De Walvis 
Van Loenenlaan 1 
1945 ZH Beverwijk 
The Netherlands 

Hotels 

Allereerst: U dient uw verblijf zelf te regelen. 

Ons belangrijkste hotel is StayOkay Assumburg, het renaissance kasteel dat tevens dienst doet 
als hoofdkwartier voor de organisatie. Wilt u hierin verblijven, boek dan vroeg: Soms is het 
kasteel al in Januari volgeboekt! 

Wat andere hotels betreft: U dient zich bewust te zijn dat we alleen shuttles laten rijden voor 
hotels in de volgende plaatsen: 

• IJmuiden 

• Heemskerk 

• Wijk aan Zee 

• Spaarnwoude 

In geval van twijfel, neem contact op met onze logistiek coordinator. 

 

 

 

mailto:logistics@specialneedsjudo.nl
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Shuttle service 

Onze shuttle service brengt u: 

• Van Schiphol naar uw hotel (Indien het hotel is gevestigd in een van de eerder 
genoemde plaatsen) 

• Van uw hotel naar de sporthal en terug; 

• Van de sporthal naar Schiphol. 

The shuttle rijdt in de volgende tijdvakken: 

Donderdag 02/04/2020 0700-2300 

Vrijdag 03/04/2020 0700-2300 

Zaterdag 04/04/2020 0700-2300 

Zondag 05/04/2020 0700-2300 

Maandag 06/04/2020 0700-1600 

 

Kosten voor de shuttle zijn EUR 10,-- per persoon. Dan heeft u gedurende het hele weekend 
vervoer. 

Wat is er nog meer te doen in Beverwijk? 

Beverwijk ligt vlakbij Wijk aan Zee, met zijn trendy strandrestaurants, en waar je ook kunt 
blokarten, kite- en windsurfen of een nazi duikbootbunker uit de Tweede Wereldoorlog kunt 
bezoeken. 

En natuurlijk is Amsterdam maar een korte treinreis weg! 
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Hoe aan te melden? 

Download het aanmeldformulier 

U kunt het aanmeldformulier downloaden VIA DEZE LINK. 

Vul het formulier zo volledig mogelijk in. We hebben nare misverstanden in het verleden gehad 
doordat het formulier niet goed was ingevuld. Neem daarom uw tijd, en lees goed. Het 
verschuldigde bedrag verschijnt in het “UW FACTUUR” vak. 

Stuur daarna het formulier op naar woc@specialneedsjudo.nl. 

Prijzen 

Special Needs World Judo Games EUR 10,- per judoka 

Special Needs World Judo Games KATA EUR 15,- per katakoppel 

BENG! EUR 7,50 per judoka 

Kosten zijn inclusief lunchpakket en t-shirt 

1.1.1. Betaling per bankoverschrijving 

IBAN: NL42 ABNA 0504 1510 96 ten name van Special Needs Judo Foundation 

SWIFT: ABNANL2A 

ABN AMRO Bank N.V. 
Gustav Mahlerlaan 10 
1082 PP Amsterdam 
The Netherlands 

1.1.2. Betaling tijdens het toernooi 

Tijdens het toernooi kunt u zowel betalen met cash, als met bank- of creditcard. 

Na aanmelding 

U ontvangt een bevestigings email, en daarna wordt u geplaatst op de mailinglijst voor onze 
deelnemers. U zult regelmatig updates over het toernooi ontvangen. Medio maart ontvangt u 
een uitgebreide versie van deze outlines, waarin exacte tijden, en de inhoud van de workshops 
zijn te vinden. 

 

https://www.specialneedsjudo.nl/wp-content/uploads/2020/01/ApplicationForm2020-NL.xlsx
mailto:woc@specialneedsjudo.nl
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Tot ziens in Beverwijk! 
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