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ORGANISEERT JOUW JUDOCLUB OOK EEN LEUK OF APARTE NEVENACTIVITEIT 
VOOR HAAR (JEUGD)LEDEN? GEEF ONZE MEDEWERKSTER SALLY DAN EEN SEINTJE VIA 
SALLY.SCHEERS@VJF.BE

Inderdaad, JC Nevele heeft een leuke en originele nevenactiviteit voor haar jeugdleden in het leven geroepen. 
“Tijdens de zomervakantie zijn we steeds op zoek naar een aantal alternatieve activiteiten,” legt Kristof Van de 
Putte van JC Nevele uit. “Via een van onze judoka’s, tevens eigenaar van Atelier Suzy, zijn we op het idee ge-
komen om een creatieve activiteit te organiseren, het werd bijgevolg een workshop schilderen met de judo-
sport als thema.”

Ondertussen zijn ze bij JC Nevele niet meer aan hun proefstuk. “We hebben dit momenteel reeds tweemaal 
gedaan met het nodige succes,” stelt Kristof. “Tijdens de eerste workshop zijn we vertrokken van foto’s die we 
gemaakt hebben op de training en dan gekopieerd hebben op A3-formaat. De bedoeling was om de judoka’s in 
te kleuren met acrylverf en een creatieve wending te geven aan de achtergrond. Zo lagen er bijvoorbeeld plots 
twee judoka’s op het strand in plaats van op de judomat.”

TijdensTijdens de tweede workshop werd er gewerkt met andere technieken zoals pastelkrijt, houtskool en aquarel. 
Als vertrekpunt werden opnieuw foto’s van op de training gebruikt die de judoka’s konden doortekenen en dan 
volgens een van bovenstaande technieken in kleuren.
 
““Voor beide workshops zijn we telkens vertrokken met dezelfde visie: enerzijds willen we onze judoka’s een 
totaal andere discipline leren ontdekken en tevens kennis laten maken met effectieve technieken, anderzijds 
willen we de link met onze judosport levendig houden,” aldus Kristof. “Zo vertrekken we telkens van foto’s van 
onze eigen judoka’s die we dan creatief bewerken.” 

IIn september neemt de club steeds deel aan ‘Hapje-Tapje’, een culinaire markt georganiseerd door de gemeen-
te. “Onze club heeft hier een eigen standje en tijdens dit evenement stellen we bovendien onze kunstwerkjes 
te toon aan het grote publiek. Op die manier hebben we leuke en originele decoratie van onze stand en 
kunnen we tevens onze club op een aparte wijze promoten naar het grote publiek toe,” aldus nog Kristof.

NEVELE - Judoclub Nevele ruilt te ge-
pasten tijde de tatami voor het canvas. 
Frons jij nu je wenkbrauwen bij het 
lezen van deze mededeling? Mooi, want 
da’s de bedoeling. 
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