
 

Deze gedragscode heeft vooralsnog de status van concept en zal in de eerstvolgende ALV op 

9 Oktober 2020 aan de leden ter goedkeuring worden voorgelegd. 

Gedragscode Judoclub 
Yuseigachi, roepnaam Kawa 
No Mura. 
 

Judo is een sport waarbij respect voor elkaar, discipline en het naleven van regels heel 

belangrijk zijn. Niet alleen voor de veiligheid, maar ook omdat het bestuur van Judoclub 

Yuseigachi, roepnaam Kawa No Mura wil dat iedereen plezier aan de judosport kan beleven. 

De Judobond Nederland (JBN) heeft de regels die voor alle verenigingen gelden op hun 

website gezet. In de judolessen worden deze regels tijdens de oefeningen uitgelegd.  

Op de site van JBN staat ook een gedragscode waaraan judodocenten zich moeten houden. 

Judoclub Kawa No Mura hanteert daarom de gedragscode voor judoleraren van de Judobond 

Nederland (JBN). Zie Bijlage 1. De gedragscode kunt u hier downloaden. Omdat binnen de 

vereniging niet alleen leden en docenten, maar ook vrijwilligers, bestuur, ouders/verzorgers 

en toeschouwers actief zijn, heeft Judoclub Kawa No Mura voor alle betrokkenen de regels 

die binnen de club gelden in een gedragscode verzameld. Deze gedragscode geldt dan ook 

voor alle betrokkenen.  

Onze uitgangspunten 
 

 Judo is een verdedigingssport, waarbij je er naar streeft om het gedrag van de 

tegenstander te beheersen. Het is dus géén vechtsport, alhoewel het vaak in een adem 

wordt genoemd.  

 We hebben respect voor elkaar, ook als de ander een fout maakt. 

 We spreken elkaar bij overtreding van de regels aan op het gedrag. 

 Judo doe je met elkaar; we gedragen ons dus altijd sportief, ook ten opzichte van 

tegenstanders, scheidsrechters, jury etc.  

 Een echte winnaar kan in voorkomend geval ook tegen zijn verlies. 

 Roken, drank en drugs zijn binnen de sportaccommodatie verboden, leden die onder 

invloed verkeren mogen niet aan trainingen of wedstrijden deelnemen. 

 Seksuele intimidatie, ongewenst gedrag, misbruik, pesten, discriminatie of grof 

taalgebruik wordt niet getolereerd.  

 Tijdens de lessen is altijd een judodocent of een bestuurslid aanwezig 

 Het bestuur is bevoegd tot het uitdelen van straffen, kan leden royeren en anderen de 

toegang tot de sportaccommodatie ontzeggen.  

 Judoka’s die voor een training verhinderd zijn melden zich tijdig bij de judodocent af.  

 Kom op tijd naar de training, ga in de sportzaal rustig op de bank zitten en wees stil. 

 De judokleding dient passend, schoon en heel te zijn. 

 Kleding wordt pas in de kleedkamers aangetrokken, niet van te voren (thuis). 

 Ringen, kettingen, oorbellen en piercings kunnen voor de drager of tegenstander 

gevaar opleveren en zijn op de judomat niet toegestaan. 

 Judoka’s gaan op een respectvolle wijze met elkaar om. 

 Oudere leden kunnen daarbij klemmen en wurggrepen gebruiken, maar indien de 

tegenstanden aftikt wordt direct losgelaten. 

https://www.jbn.nl/uploads/5.04-Gedragscode-JBN-leerkrachten_180614_130003.pdf
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 Judoclub Ko Kawa No Mura is een club, welke er naar 

streeft om les te geven aan gelijkwaardige groepen. 

Dat kunnen gemengde groepen zijn. In de judosport 

wordt de tegenstander aangeraakt om een 

judogreep/worp te kunnen maken; ook als deze van 

een ander geslacht is. Functioneel lichamelijk contact is toegestaan, betasten 

bijvoorbeeld niet. 

 Na afloop van de laatste les van die dag helpen de judoka’s met het opruimen van de 

matten. 

 

Docenten  
 Judoclub Ko Kawa No Mura werkt uitsluitend met bevoegde judodocenten. 

 Alle docenten gaan op een respectvolle wijze met judoka’s om.  

 De docent zorgt voor een omgeving en een sfeer waarin alle judoka’s zich veilig 

voelen. 

 De docent heeft een voorbeeldfunctie en spreekt judoka’s aan op ongepast gedrag 

 Docenten handelen ten allen tijde conform de gedragscode van de JBN. Deze 

gedragscode is terug te vinden op de site www.JBN.nl als BondsVademecum 

Hoofdstuk 5.04: Gedragscode JBN-leerkrachten en als bijlage bij deze gedragscode 

gevoegd.  

 Wangedragingen wordt door de docent terstond gerapporteerd aan het bestuur.  

 

Ouders/verzorgers 
 Het is voor de ontwikkeling van kinderen goed dat ouders/verzorgers belangstelling 

tonen tijdens trainingen en wedstrijden.  

 Ouders/verzorgers vergewissen zich er van dat de lessen doorgaan voordat zij hun 

kinderen bij de sporthal achterlaten.  

 Ouders/verzorgers zijn zich er van bewust dat zij een voorbeeldfunctie hebben voor de 

jeugd en handelen hiernaar.  

 Ouders/verzorgers moedigen judoka’s positief aan, maar onthouden zich van 

technische of tactische aanwijzingen. 

 Ouders/verzorgers gaan niet in discussie met docenten, scheidsrechter of 

wedstrijdjury, maar melden hun klachten bij het bestuur.  

Vrijwilligers  
 Vrijwilligers zetten zich op een positieve wijze in voor de judoclub, vaak omdat zoon 

of dochter lid is. Zij doen dat met grote inzet, al dan niet in een bestuursfunctie. Het is 

van belang waardering te hebben voor hun inzet. En als er een foutje wordt gemaakt, 

is begrip hiervoor belangrijk.  

Klachten  
 Leden, ouders, docenten en vrijwilligers met klachten aangaande seksuele intimidatie, 

ongewenst gedrag, misbruik, pesten, discriminatie, grof taalgebruik of van welke aard 

dan ook melden dit bij het bestuur.  
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 Gezien de omvang van de club is er geen vaste 

commissie, maar zullen de bestuursleden indien nodig 

een onderzoek instellen en na toepassing van hoor en 

wederhoor met inachtneming van de statuten een 

besluit nemen.  

 

Bijlage  
BondsVademecum Hoofdstuk 5.04 Gedragscode JBN-leerkrachten Bestuur Judoclub Kawa 

No Mura 

 


