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VOOR HAAR (JEUGD)LEDEN? GEEF ONZE MEDEWERKSTER SALLY DAN EEN SEINTJE VIA 
SALLY.SCHEERS@VJF.BE

“Judoclub Schoonderbuken stimuleert het ethisch verantwoord sporten en in het bijzonder het sporten met 
respect voor de andere judoka’s … dus zegt onze club ook met volle overtuiging ‘Neen tegen pesten’ en dit in 
alle leeftijdscategorieën,” stelt Anne Geyskens. 

Onze judoclub streeft ernaar om sociale contacten tussen jong en oud, arm en rijk, te verbeteren, niet alleen 
binnen onze club zelf, maar ook binnen onze samenleving. In het kader daarvan staat Judoclub Schoonder-
buken al een tweetal jaar mee achter het thema ‘Neen tegen pesten … ook op de tatami!’,” legt Anne verder uit.
In het bijzonder wil het clubbestuur hierin ook haar jeugd stimuleren. “Hiertoe betrekken we regelmatig 
vrienden en familie van onze jongste judoka’s: zo organiseren we op regelmatige basis onze trainingen ‘in fa-
milieverband en met vrienden’. Met dit initiatief wil Judoclub Schoonderbuken aandacht besteden aan de be-
trokkenheid van familie en vrienden inzake ons engagement qua ethisch verantwoord sporten alsook inzake 
ons pestbeleid, dat ook wordt weerspiegeld in ons huisreglement en onze missie/visie,” klinkt het.

Niet alleen met de ‘training in familieverband en met vrienden’, maar ook op regelmatige basis zet de club in 
de judolessen haar standpunt ‘Neen tegen pesten’ in de schijnwerper. “Immers, als judoclub willen we dat onze 
leden zich veilig kunnen voelen tijdens de sportbeoefening in onze vereniging. Tijdens deze activiteiten tonen 
we op een enthousiaste manier de vooropgestelde gedragscodes voor ouders, judoka’s, trainers, clubbe-
ststuurders en toeschouwers via de posters van de VJF. Hiermee maken we op een speelse manier duidelijk 
waaraan iedereen zich te houden heeft. Zo kunnen kinderen en volwassenen, als er zich ongewenste situaties 
voordoen, elkaar aanspreken op deze regels en kan ongewenst gedrag open besproken worden. We vragen op 
dat moment ook altijd om de vooropgestelde gedragsregels op deze posters goed te lezen en toe te passen 
zowel op als naast de tatami.” 

Jaarlijks maakt de judoclub tevens een kleine videocompilatie om hun anti-pesten actie bij de leden nog eens 
extra in de verf te zetten, o.a. via sociale media.

De week van 14 t.e.m. 21 februari 2020 
staat in het kader van de ‘Vlaamse Week 
tegen Pesten’. Een prima gelegenheid om 
in te zoomen op een activiteit van Judo-
club Schoonderbuken tegen pesten.
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