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Omkadering

• Voorstelling Judoclub Brugge

• Voorstelling spreker

• De coronacrisis

• Start lockdown 13 maart 2020

• Opeenvolging van verstrengingen en versoepelingen

• Overleven als contactsportvereniging
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Bezorgdheden
• Bezorgdheden van de clubs

• Uitval van leden (continuïteit ledenaantal)
• Financieel (inschrijvingen, afgelaste evenementen, lopende uitgaven)
• Sportief (wegvallen van sportieve uitdagingen zoals wedstrijden)

• Bezorgdheden van de judoka’s
• Sportief (wegvallen van uitdagingen en ontspanning)
• Graden (Dan-graden, Kyu-graden)
• De sociale factor (vrienden, energie kanaliseren)

• Bezorgdheden van de ouders
• Kinderen bezighouden
• Judo als pedagogisch instrument

Doelstellingen

• Doelstellingen Judoclub Brugge

• Ledenbehoud, ledenbinding

• Beperken financiële schade (compensatie leden)

• Sportieve beleving:

• Bezig blijven met judo

• Contact houden met de club en de sport

• Heropstart vereenvoudigen door onderhoud
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How it all started

• De lockdown valt een beetje zwaar. Geen goesting om stil te zitten.

=> Het ‘Fuck-it’ gevoel neemt over en je begint er gewoon aan.

• Het team:
• Anthony Tetaert
• Nick Pintelon
• Pim Vancraeynest
• Thomas Vanderbeeck
• Joachim Baten
• Emiel Baten

5

6



11/12/2020

4

Judo@Home Seizoen 1

• Reeks van filmpjes met oefeningen voor thuis

• Waarom deze werkwijze?

• Eigen trainer, herkenbaar, motiveert

• Deelbaar via verschillende kanalen

• Je kan de oefeningen doen wanneer je zelf wil

• Tonen aan anderen dat sporten nog steeds kan

• Nadeel: social media is vluchtig, dus zo voorbij
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Judo@Home APERO

• Weinig reactie van de oudere groepen op Judo@Home

• Sociale factor in deze groep extra groot

• Concept: Apero in judogi via zoom met gezellige babbel

• Uiteindelijk gestopt wegens te weinig sportief resultaat
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Instagram Take-Over Jeugddienst Brugge

• Doelstelling was vooral PR-matig

• Zichtbaarheid in Stad Brugge

• Naambekendheid bij de stadsdiensten

• Judo in de kijker zetten:

• Getuigenissen van judoka’s

• Beelden van judotoppers

• Challenge in judogi, maar doenbaar voor iedereen
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Livetrainingen

• Judo@Home werd te vrijblijvend

• Livetraining op vast moment in de week

• Youtube-live

• Voordeel: top voor streaming, makkelijker voor grote groepen, 

herbekijkbaar

• Nadeel: weinig interactie, geen zekerheid of ze meedoen.

• Teams
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Outdoortrainingen

• De oudere judoka’s zaten al heel lang stil

• Binnen sporten mocht voor deze groepen nog niet

• Locatie totaal anders dan de vechtsportzaal

• Zomer (normaal zomerstop)

• Toch training, want inhaalmanoevre en risico op 2e golf

• Augustus: alle groepen buiten

Filmpje indoortrainingen
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Indoortrainingen
• Indoortrainingen U13

• Gewoon normale trainingen
• Trainers maken onderling geen/wel contact (pop, beer, schaduw) 

(afhankelijk van de maatregelen)
• Indoortrainingen U15+

• Afstand bij groeten
• Sportbubbeltjes van 4 judoka’s die onderling mogen wisselen

• Protocollen voor ouders, judoka’s en trainers (filmpjes regels)
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Contactloze trainingen

• Contactloze trainingen U15+

• Mondmaskerplicht

• Allerlei oefeningen in eigen vak

• Tandoku-Renshiu

• Schaduwpartner

• Sociale interactie mogelijk maken zonder fysiek contact

Filmpje J@H 2.0
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Judo@Home 2.0 - Challenges

• Herfstvakantie-lockdown

• Contact- en afstandsonderwijs veel actiever dan in de eerste golf

• Kortere filmpjes met opdrachtje

• Concept gelijkaardig aan Judo@Home, maar korter

• Eigen trainer

• Thuis mogelijk

• Breed deelbaar
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Judo@Home 2.0 - Sportfiches

• Oudere judoka’s (U15+) zelfstandig laten sporten

• 1 conditie/cardiotraining per week

• 1 functionele krachttraining per week

• 1 judospecifieke trainingsmoment per week

• Korte tutorialfilmpjes op youtube voor nieuwe oefeningen

• Weinig respons, dus livetraining via Teams

Toekomstplannen

• Tijdens corona

• Voortzetting van wat we nu al doen en aanpassen aan nieuwe situaties.

• Proberen +12-jarigen te motiveren

• Vb. Instagram Takeovers door eigen judoka’s

• Vb. Gesprekken met de judoka’s over wat zij graag willen

• Vb. Sportieve doelen zoals Virtual Strong Viking

• …

Maar vooral: tonen dat je er voor hén bent en dat je voor hén initiatieven neemt.
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Toekomstplannen

• Na corona

• Connectie die we nu opbouwen borgen.

• Ook in niet-judo-periodes.

• Clubactiviteiten herdenken.

• Andere manier van werven en aanwezig zijn op sociale media.

• Duidelijker onderscheid maken in doelpublieken.

Tools and tips

Bruikbare tools om aan de slag te gaan:

BeeldverwerkingstoolsCommunicatietools
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Tools and tips

• Factoren die ons brachten waar we nu staan:
• Onmogelijk alleen te realiseren: sterk team
• Jonge mensen kansen geven om iets te doen.
• Beperkingen ook zien als opportuniteiten

Forum
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