
Protocol grensoverschrijdend gedrag Judo 

Kintsugi 
In dit protocol behandelen we hoe Judo Kintsugi zich proactief opstelt om een veilige 

omgeving voor al haar leden te waarborgen en indien er sprake is van ongewenst 

gedrag  hier adequaat op te reageren.  

Onze vereniging 

Judo Kintsugi streeft ernaar de meest sociale vereniging van de gemeente te zijn. 

Iedereen ongeacht zijn of haar afkomst is welkom. Wij zijn dan ook een mooie 

afspiegeling van de maatschappij, waarin verschillende etniciteiten en mensen met 

verschillende opvattingen en levenswijzen welkom zijn. Onze vereniging stelt zich 

open voor judoka’s met een grote diversiteit aan  beperkingen en plaatst deze 

bewust niet in een aparte groep. De hele groep vaart er wel bij om tijdens de 

judotraining rekening te houden met verschillen tussen mensen en trekt hier 

waardevolle lessen uit. 

In principe is iedereen welkom binnen onze vereniging en krijgt iedereen een kans 

om zich binnen onze club positief te manifesteren. Wij hebben dan ook geen formeel 

toetredingsbeleid voor nieuwe leden. Iedereen mag na een paar proeflessen een 

lidmaatschap afsluiten. In uitzonderlijke gevallen, wanneer het toetreden van een 

nieuw lid de fysieke of emotionele veiligheid van de zittende leden in gevaar brengt, 

dan zijn het bestuur en de trainer in gezamenlijk overleg bevoegd om betreffend 

persoon te weigeren. 

Judo is de meest sociale sport die er bestaat. In het boek ‘Mind over Muscle’ spreekt 

Jigoro Kano Shihan over 3 level judo. Het upper level judo gaat nog nauwelijks over 

de sport die je in de praktijk op de mat beoefend ziet worden, maar veel meer om de 

moeite in een positieve maatschappij die je als mens dient te investeren. Tijdens de 

judolessen worden regelmatig links gelegd naar sociaal gedrag. De samenwerking 

die onze trainer heeft met diverse organisaties als Iedereen kan Sporten, Special 

Heroes, het speciaal onderwijs in Venlo, de Academie voor Sportkader, de 

pedagogische commissie van de Vlaamse Judo Federatie, het Judo in de Zorg-

programma en Schooljudo leveren onze vereniging veel extra handvaten voor 

pedagogische en sociale veiligheid binnen onze club. 

  



Stimuleren positief gedrag 

Zoals het een goed leraar betaamt steekt ons trainingskader breed in op sociale en 

pedagogische veiligheid. Enkele zichtbare items binnen elke judoles zijn hier al 

voorbeelden van: 

- Er wordt na elke oefening gewisseld, iedereen kan en moet met elkaar samen 

kunnen werken. 

- Indien je gevraagd wordt om een groepje te maken mag je alleen maar ja 

zeggen. 

- Indien je oefent met iemand die nog niet zo lang judoot, het niet zo goed kan 

of niet zo goed begrijpt, dan dien je héél veel rekening te houden met je 

oefenmaatje. Door behulpzaam te zijn voor je maatje, wordt hij beter en heb je 

uiteindelijk een nóg beter maatje. 

Onze vereniging stimuleert sociale omgang ook door het organiseren van 

nevenactiviteiten, het doen van activiteiten in groepsverband en door positieve 

sociale initiatieven te bekrachtigen. Positieve leerlingen worden nóg uitgebreider 

beloond dan leerlingen die uitblinken in het judo zelf. 

We stimuleren positief gedrag, maar ook het oplossen van onenigheden. Dat zijn we 

voor door niet alleen de terugkoppeling bij negatieve ervaringen te laten geven, maar 

in het algemeen.  

De welbekende duimen-methode van Yos Lotens vormt hier een belangrijk 

hulpmiddel bij. 

Wanneer is gedrag grensoverschrijdend? 

Gedrag is grensoverschrijdend wanneer het kwetsend, bedreigend of gevaarlijk is 

voor iemand binnen onze vereniging of daarbuiten. Het uiten van taal of andere 

zaken die in strijd zijn met artikel 1 van de grondwet zijn binnen onze vereniging niet 

getolereerd. Kwetsende uitingen die niet direct iemand binnen onze vereniging treft, 

maar wel als kwetsend ervaren kan worden door individuen of groepen in onze 

maatschappij vallen hier ook onder. De westerse tolerante en vrije manier van 

communiceren is hierbij leidend, maar in specifieke gevallen gaan wij graag met onze 

leden de dialoog aan over een passende oplossing. 

  



Soorten grensoverschrijdend gedrag en de reactie hierop 

Binnen grensoverschrijdend gedrag maken we een scheiding tussen verbale en 

fysieke gedragingen. Bij fysieke gedragingen, die de veiligheid van iemand letterlijk 

aantasten, geldt een zero-tolerance beleid.  

Indien de veiligheid van onze judoka’s in het gedrang komt, wordt de veroorzaker per 

direct uit de situatie gehaald en indien nodig voor korte of langere tijd op non-actief 

gesteld binnen onze vereniging. Uiteraard wordt dit alles binnen een opvoedkundige 

situatie geplaatst en zullen er gesprekken met de judoka en met de opvoeders 

plaatsvinden. 

Bij verbale gedragingen of uitingen wordt aan de hand van de ernst bepaald of een 

directe aanpak voldoende is of dat er ook later nog een gesprek plaats moet vinden. 

Ook in het kader van opvoeding kan de afweging gemaakt worden om deze 

correcties 1 op 1 of voor de hele groep (als voorbeeldfunctie en ter beveiliging van de 

slachtoffers) gedaan worden. 

Sancties 

In eerste instantie is stimuleren om zelf een situatie op te lossen met of zonder 

bemiddelingen en vervolgens een correctieve opmerking een standaardprocedure.  

Bij aanhoudend, ernstig en omvangrijk ongewenst gedrag kunnen gesprekken met 

opvoeders/judoka buiten de les om ingepland worden. Deze gesprekken worden in 

eerste instantie door onze judoleraar gevoerd. Indien de situatie er om vraagt kan er 

een assistent of bestuurslid aanwezig zijn. Indien gedrag aanhoudend of ernstig is, 

dan kunnen bestuur en trainers in gezamenlijk besluit overgaan tot een tijdelijke of 

permanente schorsing. 

 


