Sport-zorgtraject in de Justitiële Jeugd Inrichting De Hunnerberg.

URBAN JUDO NIEUWSBRIEF

Stichting Top Judo Nijmegen start met ingang van komend seizoen met een sport-zorgtraject in de Justitiële Jeugd Inrichting De
Hunnerberg.
In het kader van de regeling "meedoen allochtone jeugd door
sport", waar ook het Urban Judoproject uit voortkomt, vult de JBN
landelijk vijf sport-zorgtrajecten. Hier wordt sport ingezet als middel, om een gedragsverandering bij jongeren te weeg te brengen.
De sport-zorgtrajecten hebben een pilotstatus, waarbinnen ruimte
bestaat om methodieken te ontwikkelen en uit te werken.
De komende jaren zal Tom Baten de
judolessen op De Hunnerberg verzorgen. Hij zal éénmaal per week twee groepen begeleiden. Jongeren die aangeven
dat ze bij thuiskomst verder willen gaan met judo, worden door STJN opgegeven bij een judovereniging in hun buurt. STJN hoopt zo per jaar maximaal 15
jongeren vanuit De Hunnerberg lid te laten worden van een judoschool of vereniging. Om jongeren te stimuleren zullen de eerste twee maanden contributie
worden betaald én krijgen ze een judopak mee naar huis.
Het project wordt door zowel het Ministerie van VWS, de JBN als de gemeente
Nijmegen zeer enthousiast ontvangen.

Voorwoord
Met trots presenteren wij u het eerste nummer van de Urban Judo nieuwsbrief! Deze brief is niet bedoeld voor de prullenbak maar voor jullie. Voor iedereen die bezig is met Urban Judo. Van lesgeven op
de mat tot aan het wassen van de pakjes. Want er gebeurd veel, iedere week betreden honderden
kinderen voor het eerst de judomat en dat wilden we jullie niet onthouden….. Veel leesplezier.
Han van Dijk Coördinator Urban Judo
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Laatste nieuws
Informatie over alle deelnemende clubs
Interessante downloads
Urban Judo in beeld, met filmpjes en foto’s
Alle Urban Judo clubs overzichtelijk in kaart gebracht
Activiteiten kalender
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Er 2780 Urban judopakken in gebruik zijn..
Er 18 aanhangers met een Urban judo logo door
Nederland rijden
65 scholen inmiddels meedraaien in het Urban
judo project
9237 kinderen hun eerste stap op weg naar de
zwarte band hebben gezet
Sportparticipatie onder Turkse en Marokkaanse
vrouwen het laagst is
Er 9 sportbonden en 11 gemeenten met in totaal
500 verenigingen meedoen aan het programma
‘meedoen allochtone jeugd door sport’.
Guillaume Elmont Wereldkampioen werd in
2005
2-voudig winnaar is van de Super World Cup Parijs
en 9-voudig Nederlands kampioen !

Tekenen van de overeenkomst Urban
Judo Enschede

Het doet mij goed dat er zoveel enthousiaste mensen zijn die zich inzetten voor het project Urban Judo. Dit is niet alleen goed voor de judosport zelf maar nog meer voor de deelnemende kinderen. Het
is belangrijk om kinderen aan het sporten te krijgen. Of dat nou autochtone of allochtone jeugd is.
Met dit project kunnen we een grote groep kinderen kennis laten maken met onze prachtige en respectvolle sport die vol is van waarden en normen. Laat de kinderen het judo plezier optimaal ervaren
en betrek ze bij de Urban Judo projecten.
Judo brengt de kinderen dichter bij elkaar, het verbroederd. Kinderen leren beter met elkaar omgaan
en beter met zichzelf. Kinderen leren elkaars cultuur beter kennen wat zo meer begrip voor elkaar
brengt. Hierdoor kan de jeugd beter met elkaar omgaan.
Sporten is goed voor je gezondheid en judo helemaal. Dit omdat je hierbij je hele lichaam gebruikt en
niet alleen de nadruk op een deel ervan legt als bij andere sporten.
De JBN heeft alles in het werk gesteld om de projecten in de verschillende gemeentes zo optimaal mogelijk door jullie te laten uitvoeren. Vanuit hier kunnen er prachtige projecten gestart worden
of lopen er inmiddels al. De JBN heeft mij destijds benaderd met
de vraag of ik dit project wilde ondersteunen en uitdragen, dit doe
ik uiteraard met veel plezier. Mogelijk kan ik op mijn manier een
steentje bijdragen aan het project,de judosport en natuurlijk de
kinderen.
Waar wenselijk en mogelijk zal ik het project uitdragen naar de
buitenwereld toe en middels clinics en overige speciale gelegenheden aanwezig zijn. Ik vind het daarbij belangrijk dat de deelnemers van het project mij ook eens in werkelijk zien en horen. Dus
mogelijk ontmoeten wij elkaar eerdaags!
Succes en plezier gewenst.
Met vriendelijke groet,

Colofon
Urban Judo nieuwsbrief is een uitgave van de Judo Bond Nederland
Voor meer informatie email: info@urbanjudo.nl Tel: 030-6038114 site www.urbanjudo.nl

Guillaume Elmont
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ACHTER DE SCHERMEN….

URBAN JUDO & BUDOSPORT ARNHEM

Mijn naam is Suzan van Zijl en sinds een paar maanden zit mijn jongste zoon Jamal op judo bij Toradoshi. Doordat Roeland (de trainer) zijn aandacht aan de judoka's moet geven, maar er ook ouders zijn die
aandacht opeisen is mij gevraagd om wat dingen uit handen te nemen. Samen met nog een andere
moeder Ria helpen wij Roeland nu met o.a. de administratie, informatie verstrekken en alles wat daarbij
komt kijken. Ook willen wij Toradoshi Urban Judo toernooien in Amsterdam gaan organiseren. Van de
regels bij judo begrijp ik nog niet zoveel maar daar word aan gewerkt. Toradoshi Amsterdam staat nog
in de kinderschoenen maar wij zullen er alles aan doen dat het hier net zo goed gaat lopen als bij Toradoshi Beverwijk.

Budo Sport Arnhem heeft naam geschreven als het gaat om het judo-onderwijs. Zo werd het judoproject 'JOS' (judo op school) dat door Budo Sport Arnhem is opgezet als beste samenwerkingsproject tussen onderwijs en sport in Gelderland en Overijssel beoordeeld. Budo Sport Arnhem ontving
daarvoor de 'Alliantietrofee School en Sport'. Bert Docter is medeinitiatiefnemer van het JOS-project.
Hij is judoleraar van Budo Sport Arnhem, één van de 25 sportscholen die meedoet met het Urban
judo Project. We namen een kijkje in Arnhem en stelde Bert een paar vragen:

4 NOVEMBER PROJECTBIJEENKOMST
URBAN JUDO!
De kop is eraf, 20 van de 26 judoclubs zijn gestart
met het Urban judo project. Maar wat er op papier
mooi uitziet is in de praktijk niet altijd rozengeur
en maneschijn…..Integratie kost tijd en moeite en
gaat alles behalve vanzelf! Welke lesstof kun je
het beste aanbieden? Hoe betrek ik allochtonen
ouders bij mijn judoclub? Hoe kan ik het beste
communiceren met deze doelgroep? Dit en nog
vele andere vragen kun je stellen op zondag 4 november. Rond het thema ‘Doorstroom en behoud van nieuwe leden’ is er een programma
samengesteld.
Om zoveel mogelijk van elkaars successen en fouten te leren willen we jullie vragen om voorbeelden uit de praktijk rondom dit thema mee te nemen.
Deze bijeenkomst is bedoeld voor judodocenten
en overige personen die direct betrokken zijn bij
de organisatie van Urban judo activiteiten. U kunt
zich opgeven via een antwoordformulier of via de
mail: h.vandijk@jbn.nl. De uitnodigingen worden
per post verstuurd en kunt u downloaden op de
website www.urbanjudo.nl

Je bent begonnen met het JOS project dit is overgelopen in het Urban Judo project is er
iets veranderd in je aanpak?
Eigenlijk niet veel. We concentreerden ons met JOS ook op scholen in achterstandswijken.
Binnen Urban judo kunnen ook ‘witte’ scholen gebruik maken van ons aanbod. Ik vind dat je daar
geen onderscheid tussen moet maken. Anders ga je ‘positief’ discrimineren.
Hoe probeer je kinderen te binden aan je club?
We hebben een kortingsregeling voor kinderen die lid willen worden van de club.
Ze krijgen via school een brief mee waarin staat hoe deze regeling in zijn werk
gaat. Het komt erop neer dat kinderen een jaar lang voor heel weinig geld kunnen judoën. Pakjes kunnen ze voor een lage prijs kopen op de club. Maar als we
zien dat dit een drempel is dan geven we er ook wel eens één weg.
In achterstandswijken heb je te maken met veel verschillende culturen
hoe speel je hier op in met je club?
We zijn een stichting met een maatschappelijke functie. We proberen zoveel mogelijk kinderen te bereiken
via de school. Het moeilijke is om ouders te overtuigen hoe belangrijk sport is. Ouders zijn het vanuit hun eigen cultuur vaak
niet gewend om kinderen lid te maken van een sportclub. Ze geven prioriteit aan andere dingen binnen het gezin. Ook afstand is
een hele belangrijke factor. Zodra je met je club te ver weg zit
komen ze niet meer.
Waarom is juist judo zo een goede sport voor deze doelgroep?
Het goede van judo vind ik dat kinderen die een bepaalde passie
en felheid in zich hebben dit kunnen uiten binnen deze sport. Je
mag die grens opzoeken, je mag vechten, maar je mag de ander
geen pijn doen. Dat spanningsveld daar moeten kinderen ook
buiten het judo mee leren omgaan. Hou elkaar in de gaten en
weet wanneer je te ver gaat.

Voor meer informatie kijk op www.budosportarnhem.nl
WIE DOEN ER ALLEMAAL MEE?
Gemeente Arnhem Budosport Arnhem ● Sportschool Milder Gemeente Nijmegen Sportschool Theunissen ● Judo vereniging Dukenburg ● STJN Gemeente Tilburg Judoclub Tilburg ● Sportcentrum Jan de Rooy Gemeente Eindhoven Sportschool Tom Essink ● Hollant Smit Sport VOF Gemeente Utrecht Judo Ryu Mackaaij ● Erik Verlaan Sport Gemeente Enschede SJO (Stichting Judosport Oost) ● Budovereniging Schuttersveld Gemeente Zaanstad Sportschool Salomons Gemeente Rotterdam De Korte Sportinstituut ● Sportschool Kimaita ● JCR GOSH Sport Gemeente Den
Haag ● Judo Club Lu-Gia-Jen ● Guan-Lin ● Yu Wa Sports Hoogendam Gemeente Dordrecht ● Sportschool Muilwijk Gemeente Amsterdam Judo Academie Amsterdam ● Henny Pleizier ● Sport en Judoclub ● Atlas Sportvereniging● Judoschool Toradoshi

