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1 Introductie

In een samenleving waar het sportaanbod voortdurend evolueert en steeds uitgebreider wordt, is

een kwaliteitsvolle en dynamische jeugdwerking binnen de Vlaamse judoclubs van groot belang.

Bijgevolg focust Judo Vlaanderen zich in haar huidige beleidsperiode opnieuw specifiek op de

jeugdsport. Judo Vlaanderen heeft hiervoor een jeugdjudofonds opgericht waarmee ze via een

rechtstreekse subsidiëring aan judoclubs tracht om de kwaliteit en de kwantiteit van de jeugdwerking

in Vlaanderen te stimuleren.

Judoclub Jitsu-Kwai Hamme Vzw heeft in dit kader een dossier opgesteld om de modaliteiten van

haar jeugdbeleid te verduidelijken en heeft hiervoor dit jaar het label van ‘“Energieke Jeugdclub -

ZILVER’mogen ontvangen. Het jeugdsportsbeleidplan is opgebouwd conform de bepalingen uit sectie

10.2 van het Reglement JeugdJudoFonds JV 2022.

2 Missie, Visie en Waarden van de Club

▪ MISSIE - Judoclub Jitsu-Kwai Hamme heeft als missie het beoefenen en promoten van de

judosport in de omgeving van Hamme

▪ VISIE - De club beoogt hierbij enerzijds het aanleren

van competitief judo om in alle leeftijdscategorieën

judoka’s op te leiden die in staat zijn om regionale

en nationale resultaten neer te zetten. Anderzijds

streeft de club na om haar judoka’s binnen de club

de nodige technieken aan te leren om hogere

dan-graden binnen Judo Vlaanderen te kunnen

behalen. Het bestuur plaatst hierbij het jeugdbeleid

centraal in het algemene beleid van de club.
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▪ WAARDEN – Het bestuur tracht in haar algemeen beleid de nodige aandacht te geven aan

een aantal basiswaarden, welke ze belangrijk acht om de missie van de club succesvol te

verwezenlijken en zich tevens een specifieke identiteit aan te meten:

❖ Continue Verbetering: Bestuursleden, trainers en medewerkers identificeren spontaan

mogelijke verbeterpunten op sportief en organisatorisch vlak. Het bestuur neemt hierbij

de nodige initiatieven om deze verbeterpunten in overweging te nemen en desgevallend

te integreren in haar algemeen beleid.

❖ Discipline: Bestuursleden, trainers en medewerkers hebben de nodige discipline om

gemaakte engagementen waar te maken en constructief mee te zoeken naar een

alternatieve oplossingen indien nodig. Bovendien trachten de trainers, zowel op als naast

de tatami, deze waarde over te dragen naar hun judoka’s.

❖ Groepsgeest: Bestuursleden, trainers en medewerkers dragen bij tot positieve

groepsgeest binnen de club. Het bestuur ondersteunt hierbij de nodige initiatieven om

deze waarde over te dragen naar haar leden, familie en sympathisanten.

❖ Maatschappelijke Verankering: Bestuursleden, trainers en medewerkers hebben de

nodige aandacht voor familie en sympathisanten die de judoka’s ondersteunen in de

uitoefening van hun sport. Het bestuur ondersteunt initiatieven om deze

maatschappelijke verankering te bevorderen.
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De algemene waarden van de club zijn integraal overgenomen in het jeugdbeleid, waarbij een

strategie met concrete initiatieven is uitgewerkt om deze waarden in praktijk om te zetten en de

missie van de club te concretiseren. Hierbij wordt ook de nodige aandacht besteed aan een aantal

elementaire basisbehoeften die noodzakelijk zijn om een strategie op vlak van jeugdbeleid te kunnen

uitwerken en de continuïteit ervan te verzekeren. Deze basisbehoeften zijn:

❖ Jaarprogramma: De club dient een duidelijke judo-technische visie te hebben op wat ze

haar judoka’s in de diverse jeugdtrainingen wenst bij te brengen. Tijdens de jaarlijkse

trainersvergadering wordt het gehele programma overlopen en bijgestuurd waar nodig.

De programma’s voor de verschillende leeftijdscategorieën worden hierbij zoveel

mogelijk op elkaar afgestemd.

❖ Engagement: Binnen de club dient voldoende engagement aanwezig te zijn onder de

bestuursleden, trainers en medewerkers om de vooropgestelde initiatieven succesvol te

kunnen blijven realiseren. Het bestuur neemt hierbij de nodige initiatieven om de

verschillende engagementen te ondersteunen.

❖ Opleiding Trainers: De club dient over voldoende opgeleide trainers te beschikken om

de kwaliteit van trainingen te blijven verzekeren. Het bestuur stimuleert hierbij actief de
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jonge trainers in het behalen van een diploma Aspirant-trainer, Initiator en Trainer-A/B.

Een overzicht van de gekwalificeerde trainers is terug te vinden in BIJLAGE 1.

❖ Instroom Nieuwe Leden: Een voldoende aantal nieuwe leden dienen jaarlijks in te

stromen om de continuïteit in de verschillende leeftijdscategorieën te verzekeren. Hierbij

wordt jaarlijks een flyer-campagne gelanceerd in de omliggende scholen en wordt een

vriendjesdag georganiseerd aan het begin van het seizoen.

3 Strategie van het Jeugdbeleid

Hierbij wordt een overzicht gegeven van de voornaamste initiatieven die de club neemt om haar

jeugdbeleid te concretiseren:

▪ CONTINUE VERBETERING

❖ Deelname Tornooien – Een regelmatige deelname aan tornooien laat de judoka’s toe om

aangeleerde technieken in een reële wedstrijdvormen uit te testen en hun individuele

verbeterpunten te ontdekken. De jeugdtrainers worden hierbij als coach ingezet om de

judoka’s gedurende de wedstrijddag te ondersteunen en de technische verbeterpunten

terug te koppelen naar de wekelijkse trainingen. Een overzicht van de tornooien waaraan

de club deelneemt, is terug te vinden in BIJLAGE 2.

❖ Technische Bijscholing – Het jeugdbeleid van de club tracht een evenwicht te vinden

tussen het technische en competitieve judo. Het is hierbij van belang dat de

jeugdtrainers op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen op competitief en

technisch vlak. De club stimuleert dan ook haar trainers om deel te nemen aan

wedstrijden en technische trainingen. Tijdens de jaarlijkse trainersvergadering wordt
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dieper ingegaan op judomethodiek en spelvormen om de verschillende jeugdgroepen

beter op elkaar af te stemmen.

❖ Judostages - Voor de leeftijdscategorieën U15-U18-U21 organiseert de club voor haar

wedstrijdjudoka’s tijdens de schoolvakanties judostages om zich zowel fysiek als

technisch te kunnen toeleggen op specifieke oefeningen. De judoka’s blijven tijdens de

stage in de dojo overnachten om de groepsgeest te bevorderen. Deze stages worden

gegeven door onze eigen gediplomeerde trainers.

▪ DISCIPLINE

❖ Huishoudelijk Reglement – Het bestuur heeft een oplijsting

gemaakt van haar verwachtingen tav haar leden om de

organisatie op en naast de tatami in goede banen te leiden.

Zowel trainers als leden van het bestuur zien hierbij nauwgezet

toe op de naleving van deze verwachtingen en spreken

desgevallend leden consequent aan bij de niet-naleving ervan.

Het huishoudelijk reglement wordt bij inschrijving ter

beschikking gesteld van de nieuwe leden. Wijzigingen aan het

reglement worden door de leden van het bestuur mondeling

verspreid onder de leden van de club. Bij de jongste

leeftijdscategorieën worden de ouders en familieleden nauw

betrokken bij deze communicatie.

❖ Zwarte/Paarse Gordel – In de leeftijdscategorieën U9 en U11 worden op het einde van

elke training resp. een paarse en zwarte gordel uitgereikt aan de meeste verdienstelijke

judoka. De judoka mag deze gordel meenemen naar huis en dragen tijdens de

eerstvolgende training. Met dit initiatief trachten de jeugdtrainers de algemene inzet en

actieve deelname van de judoka’s te belonen.

❖ Wisselbeker – In de leeftijdscategorie U11 worden na elke

competitie 2 wisselbekers uitgereikt onder de deelnemende

judoka’s om hun inzet en motivatie te belonen. De judoka

mag deze trofee gedurende een week bijhouden, waarna

deze wordt teruggegeven aan de jeugdtrainers. De club

tracht hierbij alle judoka’s die regelmatig deelnemen aan

competities minstens 1 keer met een wisselbeker te

belonen tijdens het lopende judoseizoen.

7



▪ GROEPSGEEST

❖ Teerfeest/Kidsparty – De club organiseert jaarlijks een teerfeest voor haar leden en

sympathisanten, waarbij de gasten een uitgebreide maaltijd wordt aangeboden en er

dansgelegenheid is voorzien. Voor de allerkleinsten wordt een afzonderlijke kidsparty

voorzien in het sinterklaas-weekend, waarbij naast de talloze randanimatie ook een

bezoek van Sinterklaas wordt geregeld.

❖ Judoweekend – Jaarlijks trekt de club er met een 100-tal leden op uit om een weekend

te sporten en te spelen. Dit weekend wordt traditioneel georganiseerd rond een

welbepaald thema dat als leidraad gebruikt wordt bij de keuze van de spelen en

bijhorende verkleedpartijen. De club zorgt hierbij dat voldoende volwassen leden

meegaan om de allerkleinsten bij te staan tijdens dit weekend.

❖ Gezamenlijke Trainingen – Tijdens de halfjaarlijkse recepties houden de jeugdtrainers

een gezamenlijke training voor de leeftijdscategorieën U9 en U11 om spelenderwijs

nieuwe jaar in te zetten of het judoseizoen af te sluiten. Tijdens deze trainingen staat het

spel centraal, waarbij de judoka’s worden gestimuleerd om met judoka’s uit de andere

leeftijdsgroep te werken.

▪ MAATSCHAPPELIJKE VERANKERING

❖ Teerfeest & Spaghetti-avond – Tweemaal per jaar organiseert de club een evenement

waarop alle judoka’s met hun familie, vrienden en kennissen zijn uitgenodigd. Op het

teerfeest wordt het voorbije judoseizoen op feestelijke wijze afgesloten, waarbij oa. onze

verdienstelijke judoka’s in de bloemetjes worden gezet. De spaghetti-avond daarentegen

wordt georganiseerd in het kader van het judoweekend, waarbij met de opbrengst een

deel van de verblijfskosten kunnen worden vergoed.

8



❖ Halfjaarlijkse Receptie – Zowel na Nieuwjaar als na de laatste training nodigt het bestuur

alle leden en sympathisanten uit op een receptie om de voorbije periode feestelijk af te

sluiten. Het bestuur tracht hiermee de ouders en medewerkers van de club te bedanken

voor hun inzet tijdens de afgelopen periode.

❖ Pannenkoekentornooi – Jaarlijks

organiseert de club een jeugdtornooi

voor haar eigen leden waaraan alle

judoka’s van de groepen U7, U9, U11

en U13 kunnen deelnemen. Net als

bij de ranking-tornooien worden de

judoka’s voor de wedstrijd gewogen

en in poules onderverdeeld volgens

gewicht. Tijdens deze namiddag

bakken medewerkers van de club

pannenkoeken voor alle judoka’s, ouders en sympathisanten van de club.

4 Organisatie van de Jeugdwerking

Judoclub Jitsu-Kwai Hamme heeft 5 werkingsgroepen, waarvan er 3 deel uitmaken van het

jeugdbeleid van de club. Het jeugdbeleid staat hierbij centraal, waarbij de judoka ’s na een 10-tal jaar

verder doorstromen naar één van de 2 grote werkingsgroepen (i.e. ‘Juniors & Seniors’ en

‘Recreatieven’) waar resp. het competitieve en technische judo centraal staan.

Bij de jeugd wordt tot de leeftijd van 10 jaar geen onderscheid gemaakt tussen deze twee

judovarianten. Vanaf miniem wordt een eerste opsplitsing gemaakt om de judoka’s de kans te geven

vanop jonge leeftijd specifieke technieken aan te leren in resp. het competitieve en technische judo.

Binnen het bestuur is een jeugdsportverantwoordelijke aangesteld die als facilitator optreedt in de

algemene jeugdwerking van de club.
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Naast het opleiden van judoka’s besteedt de club ook de nodige aandacht aan de opleiding en

bijscholing van haar trainers om de kwaliteit en continuïteit van haar werking in de toekomst te

verzekeren. Vanaf 15 jaar krijgen alle judoka’s de kans zich te ontwikkelen van judoka tot jeugdtrainer,

waarbij ze worden systematisch worden ingeschakeld in de wekelijkse trainingen van U7, U9 en U11.

Na een aantal jaren bestaat de mogelijkheid om als trainer door te schuiven naar de overige

werkingsgroepen binnen de club.

Tenslotte wordt in het jeugdbeleid getracht om de trainers uit de diverse werkingsgroepen

systematisch uit te wisselen om de onderlinge communicatie te verbeteren en trainingen inhoudelijk

op elkaar af te stemmen.
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In BIJLAGE 3 wordt een overzicht gegeven van hoe de verschillende jeugdtrainers momenteel zijn

ingeschakeld binnen de club.

▪ TRAININGSGROEPEN

Volgende drie werkingsgroepen maken deel uit van het jeugdbeleid van judoclub Jitsu-Kwai

Hamme:

❖ U7 - Kleuterjudo

Wekelijks wordt een kleutertraining georganiseerd waarbij de kleuters op een speelse

wijze een aantal voorbereidende oefeningen en basistechnieken van het judo worden

aangeleerd. De trainers worden actief betrokken in het werking van de groepen U9, U11

en U13 om de lessen inhoudelijk af te stemmen op de nakomende groep.

❖ U9/U11 - Kapoenen & Pupillen

Steunend op de aangeleerde basistechnieken uit het kleuterjudo worden bij de

kapoenen (U9) de eerste judoworpen en houdgrepen aangeleerd. Tijdens de trainingen

wordt ook de nodige aandacht besteedt aan de algemene fysieke ontwikkeling en het

competitieve aspect van het judo.

Bij de pupillen (U11) wordt verder gebouwd op de aangeleerde basistechnieken van de

kapoenen en wordt de focus op het competitieve judo vergroot. De judoka’s worden dan

ook actief stimuleert om op periodieke basis deel te nemen aan tornooien.

❖ U13/U15 - Miniemen & Kadetten

Bij de miniemen en beloften wordt een onderverdeling gemaakt tussen de competitieve

judoka’s en de judoka’s met een eerder recreatieve voorkeur. De judoka’s trainen hierbij

wekelijks 1 les afzonderlijk en 1 les gezamenlijk. De competitieve judoka’s nemen deel

aan de vooropgestelde ranking-tornooien en worden aangespoord deel te nemen aan

judostages en regionale trainingen om hun competitiviteit te verhogen.

▪ JEUGDSPORTVERANTWOORDELIJKE

Het bestuur heeft in haar schoot een Jeugdsportverantwoordelijke aangesteld om als facilitator

op te treden in de algemene jeugdwerking van de club. Deze houdt zich in hoofdzaak bezig met

volgende taken:
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❖ Opstellen en opvolgen van het jeugdsportbeleidsplan in overleg met de Raad van

Bestuur van de club

❖ Opstellen en jaarlijks evalueren van het sporttechnisch programma in samenwerking met

de verantwoordelijke jeugdtrainers (zie voorbeeld in BIJLAGE 4)

❖ Uitwerken trainersprogramma conform sporttechnische programma (zie voorbeeld

BIJLAGE 5)

❖ Ondersteunen activiteiten mbt de jeugdwerking (e.g. pannenkoekentornooi,

kids-party,…)

❖ Opstellen en bijsturen trainersplanning voor de verschillende jeugdtrainingen en

wedstrijden (zie voorbeeld in BIJLAGE 6)

❖ Fungeren als centraal aanspreekpunt tov ouders, familieleden en sympathisanten.

❖ Bijstaan en ondersteunen medetrainers in conflictsituaties.

❖ Organiseren van jaarlijkse trainersvergadering

❖ Coaching nieuwe jeugdtrainers

❖ Stimuleren van opleidingsmodules en bijscholing van jeugdtrainers (e.g. aspirant-initiator

cursus, initiator-opleiding,…)

❖ Uitwerken en bijsturen examensysteem conform judoleerlijnen JV (zie BIJLAGE 7)

❖ Opstellen examenlijsten (zie voorbeeld BIJLAGE 8)

❖ Communiceren en opvolgen van beslissingen en verwachtingen van het bestuur tav de

jeugdtrainers

❖ Etc.

▪ TRAINERSVERGADERINGEN

In het kader van continue verbetering organiseert de jeugdsportcoördinator jaarlijks een

trainersvergadering, waarop alle jeugdtrainers én de trainers van nakomende groepen worden

uitgenodigd om de jeugdwerking binnen de club te bespreken. De leden van het bestuur worden

vrijblijvend mee uitgenodigd om hun ervaringen en inzichten met de groep te delen. De

voornaamste onderwerpen die op de trainersvergaderingen besproken worden zijn:

❖ Feedback afgelopen werkingsjaar

- Competities

- Examens

- Lopende initiatieven (e.g. wisselbeker, vriendjesdag, kidsparty,…)

❖ Zelfevaluatie

- Jaarprogramma

- Organisatie jeugdwerking

❖ Vooruitblik komende werkingsjaar

- Engagementen
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- Activiteiten

- Opleiding

De gevolgde methodiek voor de zelfevaluatie kan variëren van jaar tot jaar. In het kader van het

jeugdjudofonds is geopteerd om dit jaar opnieuw te werken met een SWOT-analyse waarvan de

resultaten zijn terug te vinden in BIJLAGE 9 van dit document.

5 Actieplan en Doelstellingen

Een SWOT-analyse is uitgevoerd met alle jeugdtrainers en leden van het bestuur om de sterktes en

verbeteringsdomein van onze jeugdwerking te identificeren. Hierbij wordt alle input uit de groep

gebundeld en geanalyseerd om vervolgens een aantal concrete acties te definiëren van afgelopen

periode te hernemen (=’Strenghts’) en een aantal nieuwe bijkomende acties te definiëren voor het

komende werkingsjaar (=’Opportunities’ en ‘Weaknesses’). Aangezien de ‘Threats’ eerder van externe

origine zijn (en dus buiten de scope van het jeugdbeleid) worden deze niet behandeld in het

jeugdbeleidsplan. Deze ‘Threats’ worden evenwel opgelijst en ter info doorgegeven aan het bestuur

voor verdere behandeling. Het actieplan voor komende werkingsjaar in toegevoegd in BIJLAGE 10.
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❖ BIJLAGE 1 - Kwalificatie Jeugdtrainers

Naam Functie Diploma Aantal

uren/week

1. CLAESSENS Sven Trainer Initiator 4.5

2. ROOMS Olivier Trainer Trainer A
Bachelor LO

5

3. VAN SEVENECOTTE

Maurice

Trainer Trainer A
Licentiaat LO

2

4. VAN HESE Peter Trainer Trainer B 0

5. DE LANDTSHEER Griet Trainer Trainer B 1

6. DE JONGHE Rendel Trainer/coördinator Initiator

Bachelor LO

4

7. CHRISTIAENS Sven Trainer Initiator 3

8. WUYTACK Ayrton Trainer Initiator 1

9. LEPOUTTRE Veronique Trainer Initiator 1

10. MAES  Nando Trainer Initiator 2

11. VANDERBAUWEDE Tim Trainer Initiator 0

12. VAN DEN BROECK

Karolien

Trainer Initiator 0

15. VAN GUCHT Filip Hulptrainer Asp. Initiator 1
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❖ BIJLAGE 2 - Jeugdtornooien

Wedstrijden U9/U11/U13
Datum Plaats Wie?

24/09/2022 Jeugdontmoeting Wachtebeke U9 U11 U13

1/10/20222 Jeugdontmoeting Kemzeke U11 U13

30/10/2022 Jeugdtornooi Olympia Brugge U9 U11 U13

12-13/11/2022 Oni Trophy Puurs U9 U11 U13

4/12/2022 Sinterklaasontmoeting Lichtervelde U9 U11 U13

22/01/2023 Jeugdontmoeting Aalst U11 U13

18-19/02/2023 Jeugdontmoeting Berlare U9 U11 U13

11/03/2023 Golden Judo Cup Zelzate U9 U11 U13

25/03/2023 Jeugdontmoeting Kruishoutem U9 U11 U13

6/05/2023 Jeugdontmoeting Wetteren U11 U13

14/05/2023 Ippon Trophy Antwerp 4kids U11 U13

Wedstrijden U15/U18/U21/+21
Datum Plaats/tornooi Wie

25/09/2022 Wachtebeke Cup U15 U18 U21+

1/10/21 International Antwerp Open U15 U18 U21+

8/10/21 Beker van Oud-Turnhout U15 U18 U21+

15/10/2022 PK Senioren, Kruisem U18 U21+

16/10/2022 Jeugdtrofee Thibeau Van Roeyen, Zwijndrecht U14 U17

22/10/2022 Open VK Senioren U18 U21+

05/11/2022 BK Senioren U18 U21+

19-20/11/22 Callant Cup dag 1 U18+

26-27/11/22 Callant Cup dag 2 U18+
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07/01/2023 Trofee van de Donderslag, Meeuwen U15 U18 U21+

15/01/2023 Tornooi van Lendelede U15 U18 U21+

28/01/2023
Jeugdtrofee provincie Antwerpen,

Oud-Turnhout U15 U18 U21+

4/02/2023 PK Jeugd U15 U18 U21

11/02/2023 VK Jeugd U15 U18 U21

18/02/2023 BK Jeugd U15 U18 U21

26/02/2023 Izegem Open U15

4/03/2023 Internationaal jeugdtornooi Ingelmusnter U15 U18 U21+

12/03/2023 Golden Judo Cup Zelzate U15 U18 U21+

8/04/2023 Mikadav Judocup Roeselare U15 U18 U21+

15/04/2023 Bekers van Deinze U15 U18 U21+

30/04/2023 Tornooi Eernegem U15 U18 U21+

13/05/2023 Ippon Trophy Antwerpen, Merksem U15 U18
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❖ BIJLAGE 3 - Inschakeling Jeugdtrainers
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❖ BIJLAGE 5 - Trainersprogramma
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❖ BIJLAGE 6 - Planning Jeugdtrainers
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❖ BIJLAGE 7 - Examensysteem
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❖ BIJLAGE 8 - Examenlijsten
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❖ BIJLAGE 9 – SWOT-analyse 2021-2022
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