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De Sportwereld toetst in ieder nummer het
historisch besef van een 
sportbond. In dit deel van de reeks: judo. 
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1. Wanneer is de bond opgericht? 
Het jaar van oorsprong is 1939. De Judo
Bond Nederland is voortgekomen uit 
allerlei kleine bonden. De Judo Bond
Nederland behartigt de belangen van een
drietal sporten: judo, jiu-jitsu en aikido. 

2. Hoeveel leden of verenigingen telt de
bond?
De JBN telt ruim 55.000 leden en rond de
750 sportscholen en verenigingen. 
Dit maakt de bond tot een middelgrote sport-
bond in Nederland. 

3. Is er iets gepubliceerd over de geschie-
denis van judo in Nederland? 
In het bondsvademecum is een algemeen
stukje geschiedenis van alledrie de 
sporten beschreven. Verder zijn er, vooral
over judo, veel publicaties verschenen. Intern
is de JBN bezig om een jubileumboek, waar-
in de historie van de bond wordt beschreven,
uit te brengen. Hierbij zijn Theo Stevens en
Eva Hogenbirk betrokken.

4. Wanneer is de sport ontstaan? 
De sport judo vindt zijn oorsprong (uiter-
aard) in Japan. Jigoro Kano, 
geboren op 28 oktober 1860, wordt gezien
als de 'bedenker' van de judosport. Hij
gebruikte elementen uit de toen al bestaande
jiu-jitsu sport, maar veranderde veel elemen-
ten om zo tot een 'nieuwe' sport te komen,
judo. De naam is toen afgeleid uit jutsu
(=kunst, praktijk) en do (= weg/principe).
Judo betekent ook wel 'de zachte  weg'.
Jigoro Kano richtte de Kodokan op en breid-
de de sport verder uit. In 1889 ging Jigoro
Kano naar Europa om ook daar de sport uit

te breiden. Filosofie achter de judosport is
dat men nooit 'uitgeleerd' is en de sport zich
altijd zal blijven ontwikkelen. 

5. Waar bevinden zich de archieven en zijn
ze geïnventariseerd? 
De Judo Bond Nederland beschikt over een
klein archief waarin de resultaten 
etc. van de laatste jaren zijn opgenomen.
Door vele reorganisaties is er ook veel ken-
nis (voorlopig) verloren gegaan. Met het ini-
tiatief om een jubileumboek te gaan verzor-
gen zal veel kennis over judo en de geschie-
denis van de bond weer 'opgegraven' worden.
Daarnaast heeft de JBN veel van publicaties
en dergelijke gegeven aan het Rijksarchief. 

6. Zijn er in het verleden of heden belang-
rijke Nederlandse judoka's geweest? 
Nederland kent een rijk verleden als het gaat
om de judosport. Huidig I.O.C.-lid Anton
Geesink was de allereerste judoka die de
hegemonie van de Japanners wist te doorbre-
ken. Na al een keer wereldkampioen te zijn
geworden, behaalde hij in Japan de gouden
medaille op de Spelen van 1964, de eerste
Spelen waar judo op het programma stond. 

Willem Ruska prolongeerde de successen
door tweemaal goud te winnen op de 
Spelen van 1972. (Tweemaal is uitzonderlijk
voor een judoka, die eigenlijk altijd slechts
in één gewichtscategorie uitkomt –toevoe-
ging EH) 

Tussen toen en het heden zijn er veel bijzon-
dere en grote prestaties 
geleverd door Nederlandse judoka's, ook op
de Olympische Spelen waar tevens medailles
zijn behaald. 

Vandaag de dag staat Mark Huizinga voor
grote judoprestaties. Hij was gouden medail-
le winnaar op de Spelen van 2000 in Sydney.
Eerder won hij al brons in Atlanta in 1996.
En in dit Olympisch jaar in Athene? n
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