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NIEUWSBRIEF

BESTE JUDOKA'S, OUDERS/BEGELEIDERS

Wat superleuk dat je lid bent geworden of al lid bent van onze

judoclub. Wij willen je heel graag meer vertellen over judo, onze club,

je teamgenoten en allerlei andere zaken. Onze trainers vertellen je al

een heleboel tijdens de lessen, maar er is nog genoeg ander nieuws.

We willen je hierover op de hoogte houden via de nieuwsbrief. Je

wordt geïnformeerd over toekomstige activiteiten, zoals wedstrijden,

examens, activiteiten of extra trainingen. 

 

Omdat dit onze eerste nieuwsbrief is en JA-NN de afgelopen periode

veel nieuwe leden heeft mogen verwelkom is dit een extra dikke

editie geworden. We wensen je veel leesplezier!
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JOHN VAN DER MEER 

Mijn naam is John van der Meer en in 2020 heb ik onze judoclub opgericht. 

Daarvoor was ik judobondscoach in Papendal en begeleidde ik Nederlandse

topjudoka's zoals Henk Grol, Kim Polling, Frank de Wit en Tornike Tsjakadoea

Om deze topsporters te kunnen begeleiden ben ik de hele wereld overgevlogen. 

Naast het geven van judolessen bij JA-NN, geef ik les op het RTI

(topsportprogramma judo in Heerenveen), de Hanzehogeschool Groningen

(Docent profileringsruimte trainer/ coach), het CIOS Heerenveen (Docent

opleiding judoleraar) en op het CSE in Zwolle (topsportschool).

Voor het RTI Heerenveen begeleid ik jonge judoka's die een topsport carrière

ambiëren. Ze volgen een fulltime trainingsprogramma van de Judo Bond

Nederland. Hierdoor zal ik soms mijn lessen moeten overdragen omdat ik deze

sporters ook begeleid op internationale toernooien. De afgelopen periode heb ik

sporters op de volgende toernooien begeleid:

- European Open in Sarajevo (Bosnië), september 2021

- Junior European Championships Luxemburg (Luxemburg), september 2021

- World Judo Juniors Championships Olbia (Italië), oktober 2021

- International Masters Bremen (Duitsland), oktober 2021 

Frank de Wit

Tornike Tsjakadoea
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VISIE JEUGDOPLEDING JUDO ACADEMY NOORD NEDERLAND

1. Plezier in bewegen
Bij Judo Academy NN ligt de nadruk op het hebben van plezier in het bewegen. Plezier

in bewegen is essentieel om de basis te leggen voor een sportcarrière op lange termijn.

Dit geldt voor zowel wedstrijdsporters als op recreatief niveau.

Bij de (jeugd)lessen maken we veelvuldig gebruik van spelvormen en spelmateriaal

zodat er spelenderwijs wordt geleerd. De lessen worden afgestemd op de persoonlijke

ontwikkeling, de lichamelijke ontwikkeling, de motorische ontwikkeling en de sociaal –

emotionele ontwikkeling.

2. Ontwikkeling motorische vaardigheden
Diverse onderzoeken hebben aangetoond dat kinderen minder vaak en minder goed

bewegen dan 25 jaar geleden. Onder andere de veranderde maatschappij, de

ontwikkeling van tablets en mobiele telefoons en sociale media zijn hier debet aan.

Bij Judo Academy NN staat veelzijdig bewegen centraal. Je leert alle motorische

basisvaardigheden en alle vormen van coördinatie worden getraind. JA-NN heeft het

Athletic Skills Model (http://www.athleticskillsmodel.nl) geïmplementeerd in de

jeugdopleiding van JA-NN. Er wordt breed motorisch opgeleid voordat er wordt

gespecialiseerd. Dit betekent dat we bijvoorbeeld ook zaken als balanceren, rollen en

draaien, klimmen en klauteren aanbieden. Het is heel belangrijk dat je per

leeftijdscategorie de juiste motorische vaardigheden aanbiedt.

Het goed leren vallen bijvoorbeeld is van essentieel belang. Als je weet hoe je moet

vallen, heb je hier op latere leeftijd nog steeds profijt van.

Tevens leer je natuurlijk houdgrepen en judoworpen. Uiteraard wordt dit opgebouwd

van laag naar hoog, van makkelijk naar moeilijk en van langzaam naar snel

3. Ontwikkeling van normen en waarden
Eén van de belangrijkste waarden in het judo is respect. Je leert zorg te dragen voor je

trainingspartner en je te houden aan de regels die we met elkaar hebben afgesproken.

Bijna ieder kind houdt van stoeien, bij JA-NN leer je om dit binnen het afgesproken

kader te doen. Je leert je grenzen aan te geven, uitdagingen aan te gaan en je grens te

verleggen als jij er aan toe bent.

Judo bij JA-NN is een individuele sport in teamverband. Je ervaart positieve aspecten als

verantwoordelijkheid nemen, doorzettingsvermogen en het ontwikkelen van assertiviteit,

zelfvertrouwen en weerbaarheid. Daarnaast zijn zaken als samenwerken en ontwikkelen

structuur en discipline heel belangrijk.

Je leert letterlijk en figuurlijk vallen en opstaan! 

http://www.athleticskillsmodel.nl/
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WAT IS JUDO?

De Japanse sport judo is een sport voor jong en oud en

voor jongens en meisjes. Een judoka gebruikt de kracht

van zijn tegenstander om deze te overmeesteren. Judo

werd door Jigoro Kano (1860-1932) ontwikkeld vanuit de

traditionele Japanse vechtkunst Jiu-Jitsu en het is niet

zomaar een sport.

Kano beschouwde het zelfs als een opvoedkundige

methode. Door judo leer je positief om te gaan met je

agressie en judo is bovendien beschaafd. Je leert je

tegenstander te overmeesteren zonder hem/haar te

blesseren. Een van de belangrijkste uitspraken van Kano

luidt: ‘Judo kan je alleen maar leren door het te doen!’

Bij judo staat zelfbeheersing centraal, waarbij de

geestelijke, lichamelijke en motorische ontwikkeling

voorop staat. Het leren omgaan met winst en verlies en

respect hebben voor de tegenstander is een basis om

veilig met elkaar te kunnen judoën. Kinderen met weinig

zelfvertrouwen, krijgen meer vertrouwen in hun eigen

kunnen.

Judo betekent de zachte weg. Het woord komt van twee

Japanse woorden -ju- wat zacht of meegevend betekent

en -do- , wat staat voor weg of pad. De zachte zijde van

het judo zit hem in de opvatting en techniek.

beleefdheid (respect naar

anderen)

oprechtheid )eerlijk zijn in daad

en woord)

zelfbeheersing (leren om kalm

te blijven als men boos wordt)

moed (leren om het te doen

ondanks dat het soms tegenzit)

bescheidenheid (spreken over

jezelf zonder trots)

eer (trouw zijn aan de eigen

mening en het gegeven woord)

vriendschap (het meest pure

gevoel van de mens)

respect (laat anderen in hun

waarde)

Kano heeft ook een morele code

voor judo bedacht met deugden

waar elke judoka zich aan moet

houden, deze zijn een belangrijk

onderdeel van de geschiedenis van

judo:
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JUDO IN HARKSTEDE

Vanaf september is JA-NN gestart met het geven

van judolessen in Harkstede. 

De eerste twee groepen krijgen les van Margitte

Hein en de derde groep van John van der Meer.

Margitte Hein behaalde in alle leeftijdscategorieën

een medaille op het Nederlands kampioenschap.

Ze werd Nederlands kampioen u15 in 2011. Helaas

zorgde een schouderblessure ervoor dat ze

gedwongen moest stoppen met topsport.

Ik ben er trots op dat Margitte zich heeft

ontwikkeld van pupil tot collega! Ze heeft alle fases

van het judo doorlopen. Ze is als klein meisje

begonnen met recreatief judo, beoefende de

wedstrijdsport op hoog niveau en heeft zich

inmiddels ontwikkeld tot een fantastische trainer. 

De 24-jarige Margitte heeft heel veel zin in het

lesgeven in Harkstede. "De visie van JA-NN sluit

vanuit mijn werk als orthopedagoog perfect aan bij

mijn eigen ideeën op opleiden!" 

JA-NN is gestart met judolessen in Harkstede!

JUDO IN LEEK
Vanaf september is 

JA-NN ook gestart met
het geven van

judolessen in Leek. 
 

De lessen worden
gegeven door John van

der Meer en Karlijn
Stapensae (stagiaire

opleiding Sport &
Bewegen). 
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JA-NN JUDOPAK

Judo Academy NN en Essimo zijn een samenwerking aangegaan. Essimo
is al jaren een begrip in de judowereld en gaat JA-NN voorzien van
customized kleding zoals judopakken, trainingspakken en t-shirts.

Voormalig wereldtopper Patrick van Kalken en John van der Meer zijn
verheugd met de samenwerking!

Wil je ook een JA-NN judopak bestellen? 
Stuur dan een e-mail naar info@judoacademy-nn.nl! 

Bestel je eigen JA-NN judopak!



AGENDA
Voorlopige agenda Q4 2021 en Q1 2022
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Voor de komende periode ziet de agenda er als volgt uit. Let wel, deze is onder

voorbehoud van mogelijke corona maatregelen en of beslissingen van andere

judo verenigingen. Opgave voor toernooien verloopt via de trainers, voor vragen

kan er ook gemaild worden info@judoacademy-nn.nl.

2021
20-11 - Regiotoernooi Veendam (niveau beginner/ recreant)

24-11 - Kerstavond (geen les Groningen Goudenregenplein/ Harkstede)

18/19-12 - Open Twents Judo Kampioenschap Enschede (niveau gevorderde wedstrijdjudoka)

25-12-2021 t/m 09-01-2022 - Kerstvakantie (geen judolessen)

2022
8/9-01 - Espoir Judo Tournament Eindhoven (niveau gevorderde wedstrijdjudoka)

10-01 - Start judolessen 2022

23-01 - JA-NN Ontwikkeltoernooi in Harkstede, zie pagina 8!!
24-01 t/m 28-01 - Judo Examens jeugd (Groningen/ Leek en Harkstede)

05-02 - Slagharen (niveau beginnende wedstrijdjudoka/ gevorderde wedstrijdjudoka)

05-03 - Regiotoernooi Eelde (niveau beginner/ recreant)

12-03 - Kloostervestetoernooi (niveau beginner/ recreant/ beginnende wedstrijdjudoka)

19-03 - Lentetoernooi Beilen (niveau beginnende wedstrijdjudoka/ gevorderde wedstrijdjudoka)



JA-NN ONTWIKKELTOERNOOI
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Op zondag 23 januari 2022 organiseert Judo Academy Noord-Nederland in

Harkstede het 1e JA-NN Ontwikkeltoernooi voor beginnende en recreatieve

judoka’s t/m 14 jaar.

 

Alle jeugdleden van JA-NN worden uitgenodigd!
 

Het JA-NN Ontwikkeltoernooi onderscheidt zich sterk ten opzichte van reguliere

judotoernooien. Bij een regulier judotoernooi kan een wedstrijd al na 10

seconden beslist worden door het scoren van een ippon. Bij JA-NN staat de

ontwikkeling van onze jeugdleden voorop, daarom hebben wij eigen toernooi-

regels opgesteld. 

 

Het doel is dat kinderen een judowedstrijd leuk vinden en nieuwe dingen leren.

JA-NN heeft ervoor gekozen de wedstrijden door te laten gaan na het scoren van

een ippon. De doelstelling is dat de kinderen zoveel mogelijk verschillende

technieken uitproberen. Tevens wordt er een minuut alleen ne waza gedaan om

de ontwikkeling van het grondjudo te stimuleren.

 

De indeling geschiedt op basis van van leeftijd, gewicht en niveau. 

Indien de scheidsrechter/ de coach of de coach van de tegenstander alsnog

vindt dat er teveel niveauverschil is kan de wedstrijd eerder stop worden gezet.

                

Wedstrijdreglement

Wedstrijdduur 3:00 minuten (2:00 minuut tachi waza + overgang ne waza/ 1:00

minuut ne waza) zuivere speeltijd.

 

Een judowedstrijd is een goed moment om te werken aan je zelfvertrouwen en

weerbaarheid. De judoka staat alleen op de mat met de tegenstander, dat kan

spannend of confronterend zijn. Je zult namelijk moeten laten zien welke

technieken jij beheerst. Nadat een judoka aan een paar wedstrijden heeft

meegedaan zie je al vrij snel een persoonlijke groei ontstaan. Heb je een

wedstrijd gejudood, dan zul je later ervaren dat bijv. een spreekbeurt op school

minder spannend is.

 

Het JA-NN Ontwikkeltoernooi heeft als doelstelling deze ontwikkeling te

stimuleren, maar ook om een gezellige dag te hebben met je teamgenoten!
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De nagels aan de handen en voeten dienen schoon en kort

geknipt te zijn

Sieraden zijn verboden op de mat

Lang haar moet worden opgebonden in een staart met een

elastiek zonder ijzer of andere harde delen. Het beste is om lang

haar in te vlechten of een knotje te maken

Make-up is niet toegestaan

Open wondjes moeten worden afgeplakt. Als de judoka eczeem,

wratten of wonden aan de voeten heeft, mag deze niet met blote

voeten de mat op

Judo kleding & hygiëne
Hygiëne is enorm van belang, het is ook een teken van respect! Er

zijn een aantal regels die gelden wat betreft hygiëne & judo kleding.

Deze regels zijn als volgt:

NORMEN EN WAARDEN

Binnen de judolessen van Judo Academy NN is

het heel belangrijk dat je respect hebt voor

elkaar. We uiten dit door te buigen voor elkaar.

Iedereen houdt zich aan de regels die we met

elkaar hebben afgesproken. 

Één van de regels is dat iedereen met elkaar

kan judoën. Leren samen(te)werken! Ervaren

judoka's kunnen beginnende judoka's helpen

en andersom is het voor de beginnende

judoka's goed om uitdagingen aan te gaan. Je

leert rekening te houden met elkaar.

Een andere regel is dat je de geleerde

technieken alleen tijdens de judoles of een

judowedstrijd mag gebruiken. 

Een belangrijke pijler in de jeugdopleiding van

JA-NN is de ontwikkeling van de normen en

waarden
Respect!
Als lid van JA-NN toon
je respect voor je
trainer, teamgenoten
en materialen. Buigen
naar elkaar is respect
tonen. Je mag elkaar
niet opzettelijk pijn
doen of schelden.
Binnen JA-NN werken
wij met een pest-
protocol. Het pest-
protocol wordt jullie
binnenkort per mail
toegestuurd.
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EXAMENS

Tweemaal per jaar (in januari en juni) zijn er examens.

Bij JA-NN doen de jeugdleden t/m oranje band tweemaal per jaar

examen: in januari en in juni. Je neemt dan deel aan de zogenaamde

band-/ en slipexamens. Draag je al een groene of blauwe band, dan

zal de trainer aangeven wanneer je examen mag doen. Een slip is

een deel van een band om de stapjes naar de volgende band kleiner

te maken. 
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HOE WERKT HET MET DE
SLIPPEN EN BANDEN?

Elke judoka begint met een witte band, de 6e Kyu. Per examen gaat de judoka een

stapje omhoog, van de 6e kyu (wit) naar de 1e kyu (bruin). Dit is voor jeugdleden met

slippen aan de band en voor de volwassenen alleen een band. De volgorde van kleuren

is simpel te verklaren, hoe donkerder de kleur slip/band, hoe meer ervaren de judoka.

 

Slippen en banden behalen
Voor de banden en slippen tot de zwarte band kunnen judoka examen afleggen. Bij JA-

NN vindt het examen twee keer per jaar plaats: in januari en in juni. De kleuren slippen

gaan in dezelfde volgorde omhoog als de kleuren van de banden: geel, oranje, groen,

blauw en bruin. Na de bruine slip ontvangt de judoka bij een goed afgelegd examen de

volgende kleur band.

 

De jeugdjudoka's kunnen slippen behalen voorafgaand aan een band. Ben je volwassen

of draag je een groene of hoger dan doe je examen na advies van de trainer.

Exameneisen voor de gekleurde slippen en banden
De Judobond Nederland heeft voor elke kleur band exameneisen opgesteld, deze zijn

de algemene richtlijn voor onze examens. Algemeen, want wij hebben zelf toegevoegde

eisen voor de banden. Wij willen onze judoka's breed motorisch opleiden. Dit betekent

dat er naast judotechnieken ook andere vaardigheden worden gevraagd. We kiezen er

ook voor om bepaalde worpen pas in een later stadium of juist eerder aan te reiken

i.v.m. het stimuleren van de ontwikkeling. 

 

Dit houdt in dat onze gele banden vaak al meer weten en kunnen dan dat er op de

kaart van de JBN staat aangegeven. 

 

Hoe bepalen wij de juiste kleur slip?
Als je weleens bij een examen aanwezig bent geweest, zul je wellicht hebben gezien

dat  sommige judoka's een kleur slip overslaan. Dit gebeurt echter niet zo vaak.  

 

Bij JA-NN kijken we bij een examen niet alleen naar de uitvoering van de

judotechnieken op het examen. We vinden het ook erg belangrijk dat onze waarden

worden nagestreefd in de trainingen, bijv. het hebben van respect, leren samenwerken

en het ontwikkelen van doorzettingsvermogen.
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KLEUREN SLIPPEN EN
BANDEN

 
 
 

KIJK OP ONZE YOUTUBE PAGINA HOE
JE EEN BAND MOET KNOPEN!

 
HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/CHANNEL/UCU3WKTDKVYT_QMAPDD-AOPA
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WIST JE DAT..

MEREL BARKMAN 
NEDERLANDS KAMPIOEN

SAMSON KREMER TWEEDE OP DE
DISTRICTSKAMPIOENSCHAPPEN

MOOIE RESULTATEN TOERNOOI TER APEL

SPORTINSTUIF GRONINGEN WAS COOL!

Check https://judoacademy-nn.nl/nieuws
voor het laatste nieuws!
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