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In dit jeugdsportbeleidsplan van de vzw Saigen verwijzing naar de mannelijke vorm van woorden als
"budoka", "competiteur"; “recreant”, enz. en het gebruik van woorden "hij", "hem", enz. niet
discriminerend bedoelt. Logischerwijs worden hiermee ook het vrouwlijk geslacht bedoeld. Een en ander
is uitsluitend gedaan uit taalkundige overwegingen ter vereenvoudiging.
Suggesties tot verbetering van inhoud of bruikbaarheid zullen in dank worden vernomen.
Niets uit het jeugdsportbeleidsplan van de vzw Saigen mag worden gekopieerd zonder bronvermelding.
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Inleiding
Het opbouwen van het jeugdsportbeleid binnen de vzw Saigen

De visie die bestaat binnen onze vzw Saigen over sport in het algemeen en jeugdsport in het bijzonder
bepaalde waar we naar toe willen. Zonder daar een waardeoordeel over te geven lijkt het met duidelijk
dat een “recreatievereniging” een andere doelstelling heeft en dus tot een andere invulling van het
jeugdsportbeleidsplan komt dan een “prestatievereniging”.

Het doel van het schrijven van het jeugdsportbeleidsplan vzw Saigen: “Wat doen we met onze jeugd”.
1) Duidelijkheid:
a) Voor alle leden; senioren, jeugd, kader, ouders, sponsoren, federatie (licentieplichten), e.d. .
2) Het op een hoger (technisch en wedstrijd)niveau brengen van onze vzw Saigen:
a) Kwalitatieve en kwantitatieve verbetering van het technisch (alsook het recreatie) en
wedstrijdniveau.
b) Door opleidingsstructuur verbetering technisch (alsook het recreatie)

en wedstrijdniveau

jeugdteams.
c) In latere fase door een betere doorstroming, van de seniorenteams
3) Betere communicatie tussen de verschillende geledingen(bestuur, commissies, kader onderling) over
het te voeren beleid, ontwikkeling van technisch (alsook het recreatie) en wedstrijdniveau en
ontwikkeling van individuele budoka’s,recreatieve en alsook wedstrijd leden.
4) Ledenaantal:
a) Behoud van jeugdleden
b) Aanwas nieuwe jeugdleden
5) Binding versterken met ouders en andere belangstellenden (het toekomstige kader / sponsoren van
de vzw Saigen)

Uitvoering van een jeugdsportbeleidsplan:

Om een jeugdsportbeleidsplan niet alléén iets theoretisch te laten zijn maar ook uitvoerbaar te maken
zijn noodzakelijk:
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1) Het ontwikkelen van een eigen visie op jeugd en sport binnen onze vzw Saigen.
2) Het ondersteunen van het kader dat het plan gaat uitvoeren.
3) Het vormen van voldoende (gekwalificeerd) kader;
a) Technische

commissie,

(jeugdcommissie,

wedstrijdcommissie),

trainers,

coaches,

teambegeleiders, scheidsrechters.
4) Een vergroting van het aantal trainingsuren;
a) Beschikbaarheid accommodatie
b) Beschikbaarheid kader
5) Een zo efficiënt mogelijk gebruik van “kostbare” tijd:
a) Aanpassingen uren accommodatie
b) Aanpassingen trainingsgroepen, cq. specialisten trainingen
c) Aanpassingen aan materiaal / trainingsmiddelen
d) Deelname aan opleidings programma’s; talentenontwikkeling / specialistenscholen.
6) Duidelijkheid over het wedstrijdconcept:
a) Tactisch – technische afspraken
7) Duidelijkheid over de trainingsinhoud:
a) Technisch – tactische uitvoering en bijbehorende methoden (oefenstof).

De gekozen volgorde is niet willekeurig.
In de praktijk zien we echter dat wij in onze vzw Saigen alléén aandacht besteedt aan de 2 laatste
aspecten.
Om te komen tot opzetten, uitwerken en vooral toepassen in de praktijk van ons jeugdsportbeleidsplan
zal er een breed draagvlak moeten zijn. Ondersteuning van het kader is daarbij van uitermate groot
belang. Het in de handen drukken van een stuk papier alléén werkt meestal averrechts.
Vanaf het eerste beging werden, zullen diverse commissies binnen onze vzw Saigen actief betrokken
moeten worden bij de ontwikkeling van het totale plan.
Maar al te vaak zien we dat goede plannen het niet halen omdat de betrokkenheid bij de mensen die het
daadwerkelijk moeten uitvoeren meestal ontbreekt.
Tevens wordt de rol van de ouder binnen onze vzw Saigen niet onderschat. Zij worden niet alléén
gebruikt om logistieke problemen (vervoer) op te lossen.
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Het opzetten van een jeugdsportbeleidsplan in de schoot van onze vzw Saigen
I.

Kernzaken van een jeugdsportbeleidsplan

In ons jeugdsportbeleidsplan zouden een aantal niveau’s onderscheiden kunnen worden:
Macro niveau: Inhoudelijke aspecten;visie op sport en jeugdsport.O.a.:
a) visie op sport en dan specifiek krijgskunsten
b) visie op jeugd en jeugdsport in de krijgskunstwereld
c) wedstrijd en / of recreatie
d) doelstellingen van de vzw Saigen
e) verenigingsprotocol / gedragscode / deontologische code
Meso niveau: Organisatorische aspecten.(T.C. / W.C. /div. commissies) O.a.:
f)

Technische-en wedstrijdcommissies, trainers overleg enz.

g) teamindelingen, trainingstijden enz.
h) Vervoersorganisatie en of middelen
i)

enz.
Micro niveau: Technische en tactische aspecten. (W.C./ trainers/coaches)

j)

Selectiecriteria: leeftijds-, graduatie en niveau caterogiën

k) doelstellingen per team / jaar
l)

programma’s;
i)

jaarplan

ii) trainingsplan
iii) trainingsvoorbereiding
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Elk niveau kan door een specifieke “Trainers”groep aangepakt worden. Denk daarbij wel aan de evt.
gevolgen van beslissingen op het hogere niveau. Het is dus raadzaam om deze eerst in kaart te hebben.
Het bestuur (of een wedstrijd groep daaruit) zal eerst een duidelijke visie moeten hebben om te komen
tot een invulling op het 2e en 3e niveau. Dit hoeft niet direct een lijvig stuk te zijn, maar er dient wel een
duidelijke uitspraak over een aantal aspecten te bestaan (zie verder).
Inventariserend en voorbereidend werk moet worden gedaan op de 2 lagere niveau’s.
Zo zal de inventarisatie op technisch - tactisch niveau alvast worden aangepakt door de technische
commissie en/of aangewezen kader (hoofdcoach – jeugdtrainer) en op organisatorisch niveau, door
jeugd - en/ of wedstrijdcommissies. In onze situatie berust dit spijtig genoeg bij één persoon wegens
gebrek aan voldoende opgeleide kandidaten.
Er wordt over alle aspecten eenduidigheid gecreërd zodoende het plan worden geconcretiseerd in:
1) Algemeen gedeelte met zaken die een planmatige aanpak vereisen:
a) Administratie Bestuur, commissies, trainers, coaches, teambegeleiders, teamleden.
b) Logistiek: oefenzaal en trainingsindeling, materiaal enz., vervoersregeling
c) Jaarplanning; vergaderingen, selectie momenten, contactavonden ouders/ bestuur enz.
2) Wedstrijd specifieke informatie:
a) Wedstrijdvorm/ concept (Hoe en waarom?); beschrijving technische mogelijkheden
i)

Welk tactisch handelen wordt van een bepaalde competiteur op een bepaalde leeftijd
verwacht en d.m.v. welke technische vaardigheden denken we dat dit mogelijk te maken.

b) Methodische en didactische afspraken over hoe het één en ander aan te leren (oefenstofkeuze
en verantwoording)
c) Sportiviteit, Fair – Play, deontologische-verenigingscode spelers(coach-wedstrijdbegeleidersscheidsrechters, tegenstanders).
3) Teamspecifiek deel:
a) Teamadministratie: Spelerslijsten, Telefoonschema enz.
b) Vervoersschema
c) Trainingsplan
d) Evaluatielijsten (prestatielijsten)

Binnen de top - sportopleidingen is het gebruikelijk om te werken met een zgn. “Teambook”, welke
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meestal ook op deze wijze in drieën is opgedeeld.
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Inhoudelijke aspecten; visie op sport en jeugdsport vzw Saigen. (bestuurlijk niveau)

1

Dit niveau bevindt zich voornamelijk op ons bestuurlijk niveau, maar heeft directe invloed op het
uiteindelijk uit te voeren programma.
Wat wij willen bereiken als vzw Saigen is namelijk bepalend voor ons te vormen beleid. Mochten onze
doelstellingen niet aansluiten bij de praktijk op de tatamie en of wedstrijdvloer, dan zouden we
uiteindelijk om spraakverwarring en teleurstellingen zorgen.
Het is dus voor ons van groot belang om in kaart te brengen wat de “daadwerkelijke” doelstellingen zijn
binnen onze vzw Saigen en hoe groot de draagkracht van de uiteindelijk gekozen doelstellingen zijn.
Is het doel zovéél mogelijk nieuwe leden binnen te halen of is het doel team X binnen afzienbare tijd
kampioen te laten worden? Wij willen als vzw Saigen beiden bereiken.
Wat de uiteindelijk onze omschreven doelstelling ook zijn, wij moeten van te voren te bedenken hoe wij
denken de doelstelling te gaan halen. Hierdoor stuiten we op allerlei zaken waaraan we in eerste
instantie niet gedacht hadden.
Wij denken wel over wat we willen bereiken en de plannen maken hoe we dat willen doen, zijn zaken die
alles te maken hebben met “beleid”in onze vzw Saigen.
In dit hoofdstuk willen we, de vzw Saigen, laten zien wat ons beleid kan inhouden en hoe we daarmee
kunnen werken.

1. Wie bepaalt ons beleid en hoe komt het tot stand?

Ons beleid wordt gevormd op bestuurlijk niveau nl de Raad van Bestuur vorm het beleidsplan en het
Dagelijks Bestuur van onze vzw Saigen voerd deze uit in samenwerking met het advieserend orgaan de
RVM. In het verleden werdt vaak het beleid echter gemaakt in de praktijk (“We doen het al jaren zo!”).
Daar was in principe niets mis mee, maar om een goed beeld te krijgen was een zelfonderzoek binnen
onze vzw Saigen, over hoe ons beleid tot stand kan komen, de meest geëigende manier om het beleid
aan te passen en te vernieuwen.
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Wie bepaalt het beleid in de praktijk?

Als je ons beleidsproces in kaart wilt brengen is het van belang om te kijken wie in de dagelijkse praktijk
de meeste invloed hebben op het beleid.
1) A.V., Raad van Bestuur, Dagelijks Bestuur vzw Saigen
2) Trainers / coaches
3) K.V.M., R.V.M. ( Kern van Mandatarissen en de Raad van Mandattarissen en toegetreden
leden en vrijwilligers.)
4) Commissies (technische commissie, jeugdcommissie, enz.)
5) Algemene ledenvergadering vzw Saigen, algemene openledenvergadering van de R.V.M.
vzw Saigen
6) Ouders / jeugd.
Wie houdt zich bezig met beleid?

Om nieuw beleid te maken, dienden wij te realiseren welke groepen mensen binnen de vereniging zich
met het bepaalde beleidsgebied bezig houden, zodat we een volledige inventarisatie konden maken en
waardoor we wisten welke groepen geïnformeerd en geraadpleegd dienden te worden over het nieuw te
vormen beleid.

Wat is het huidige beleid?

Door zelfonderzoek zijn we er achter gekomen of het beleid (voorgenomen doelstelling) al dan niet botst
met de praktijk. Wij moesten daarin t.a.v. jeugdbeleid ons zelf een aantal vragen stellen? Wat zijn de
algemene doelstellingen en hoe is de verwezenlijking daarvan?
1) Wat willen we bereiken met en voor de jeugd (doelen)?
2) Hoe willen we en denken we deze doelen te bereiken (middelen)?
3) Wanneer denken we deze doelen te bereiken (termijn)?

Beleidvoering is een doelbewuste manier van werken binnen onze vzw Saigen. Er is over nagedacht,
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bekeken en besproken.

Belangrijke concrete vragen hierbij zijn;
1) Wat willen we met onze sport in het algemeen?
2) Wat willen we met onze jeugdsport in het bijzonder?
3) Waar zitten de knelpunten?
4) Wat zijn de regeldingen (vaste taken, organisatie)?
5) Wat zijn de concreet omschreven einddoelen?

Wij zullen uiteindelijk tot de conclusie moeten komen waar wij als vzw Saigen daadwerkelijk voor staat.
Bijvoorbeeld is onze vzw Saigen een resultaat wedstrijdvereniging of een recreatievereniging of beiden.
Opmerking:
T.a.v. het jeugdbeleid denken wij dat jeugdleden lid worden om in zowel recreatie als ook in
competitieverband te willen trainen. Deze training kan dan prestatie (recreatie) of wedstrijdgericht zijn.
Op meerdere niveau’s kan binnen onze vereniging worden deelgenomen aan de competitie. Wij nemen
ook jeugdige leden aan die alléén maar recreatief willen sporten. Dit is vanuit onze optiek om de jeugd
aan het sporten te krijgen binnen onze vzw één van de vooropgestelde route. Pas in een latere fase
(uitdagingen, veranderen van de individuele doelen, leden) zou er ons inziens specifieke ruimte moeten
worden gemaakt voor wedstrijd jeugdteams, die vnl. alléén competitie bedrijven.

Afhankelijk van je gekozen beleid maak je keuzes over de volgende zaken:
1) Wie doet er aan recreatie en of competitie?
2) Wat doen we met nieuwe leden (eerste jaar alléén trainen)?
3) Hoe

worden

teams

samengesteld

(sterkte,

vaardigheden,

talent,

organisatorisch)?
4) Wanneer scheiden we wedstrijdsport / recreatiesport?
5) Hoe gaan we om met de maatschappelijke opleiding?
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Hoe pakten we aan voor het maken van een beleidsplan?

Methode:
Belangrijk was en is de aanleiding waarom we een nieuw beleidsplan willen maken. Zo hoeven we
natuurlijk niet voor elke opduikend praktisch probleem een beleidsplan te maken of aan te passen. Een
aanleiding kan zijn om alles eens op een rijtje te gaan zetten, maar evengoed kan de aanleiding van
buitenaf komen, bijv. opgelegde aanpassingen van buiten af (financiële , accommodatie aanpassing,
enz.)
Wij geven hierbij onze handleiding, maar dat wil niet zeggen dat het altijd zo gaat. Hierbij wordt duidelijk
gemaakt dat een gedegen beleid niet in een handomdraai gevonden of gemaakt is.
Tevens willen we benadrukken dat ons beleid niet iets is van knappe koppen, ellenlange discussies,
lijvige rapporten en moeilijk taalgebruik. In onze ogen kan het maken van ons beleidsplan zoals wij dat
zien gemakkelijk worden toegepast op allerlei zaken. Ons beleidsplan is dan ook zeker niet alléén voor
denkers, het helpt evengoed de doeners op weg en houdt ons op het goede spoor.

Fase 1:

Voorbereiding van het beleid binnen onze vzw Saigen:

Om de voorstellen voor ons beleid voor te bereiden was het handig om een werkgroep te vormen,
waarin alle geledingen die met het betreffende beleid hebben te maken krijgen vertegenwoordigd zijn, dit
gebeurd in onze advies raad de RVM van onze vzw Saigen.
Alle geïnteresseerden werden dan voor een informatiegesprek bijeen geroepen, waarbij de opdracht
was, de werkwijze en samenstelling van de daadwerkelijke werkgroep door te spreken en te vormen.
Tijdens dit eerste en een dergelijk korte gesprek kon de initiatiefnemer zijn gedachten aan de orde
stellen, waarna de overigen konden reageren en hun opvattingen er tegenover

zetten en

beargumenteren. Zo kwamen we erachter hoe er tot nu toe is gewerkt. Zo niet dan konden we een
gericht zelfonderzoek laten uitvoeren.
Doel van dit eerste gesprek was een globale inventarisatie van opvattingen rond het onderwerp
jeugdbeleid.

Fase 2:

Naar het beleidsplan van de vzw Saigen: van discussie naar

voorstellen:
In deze fase probeert onze werkgroep een aantal beleidsvoorstellen uit te werken. Tevens spraken we
een procedure af. Wanneer en hoe vaak wordt er vergaderd? Wie is verantwoordelijk voor welke actie ?,
enz.. Belangrijk was dat we in die fase géén lijvige discussiestukken produceren maar d.m.v. praten,
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komen tot een werkbaar voorstel, waarin uitgangspunten, doelstellingen en de weg waarlangs we die
willen bereiken werden aan gegeven. Tevens wordt er steeds een verslag van de acties gemaakt en
worden er bij ver uit één liggende meningen alternatieven aangedragen.

Fase 3:

Ontwerp – beleidsplan vzw Saigen:

In deze fase werden de mogelijkheden en gedachten afgewogen en werden er beslissingen genomen.
Gewenste eindresultaten (en alternatieven en hun eindresultaten) werden vastgesteld. Tevens werden in
grote lijnen de middelen aangegeven waarmee men denkt onze doelen denkt te bereiken. Ook de
motieven waarom men kiest voor deze lijn werd kort aangegeven. Daarnaast werdt eerlijkheidshalve ook
de nadelen van het voorgestane beleid vernoemt.
Op deze manier werdt duidelijk naar voren gebracht waarvoor onze vzw Saigen kon kiezen.

Fase 4:

Werkplan:

Met het beleidsplan heeft onze vzw Saigen haar voornemens en voorkeuren op een rij geplaatst. Echter
nog niet alles is verwezenlijkt. Daarom was en is het nuttig het vereiste werk te plannen.
Wat moet er gedaan worden, door wie en wanneer?
Daarom maakten we een overzicht van alle werkzaamheden, waarbij je alle punten bekijkt op
hoeveelheid arbeid/ menskracht en tijd. Tevens geven we door rangschikking aan welke actie de
hoogste prioriteit heeft.
Voorbeeld hier als T.C/W.C. beleid vzw Saigen:
Wat:

Wie:

Samenwerking /
overleg met:

Ontwikkelen nieuw trainingsprogramma

Hoofdtrainer

T.C., W.C., P.C., A-

Tijd

Wanneer klaar:

nodig:
6 maand

1 oktober 2011

8 maand

1november

lijn trainers
Voorbereiding selectietrainingen

Trainers/ coaches

Begeleiders

2011
Aanvraag extra zaalhuur

Bestuur

Gemeente

6 weken

/beheerder
Jeugdselecties samenstellen

Trainers/ coaches

Begeleiders

15
2011

2 weken

1
2011
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Vinger aan de pols:

In deze fase vindt er een continue (al dan niet geplande) evaluatie plaats in ons gekozen beleid. Ten
eerste zouden we veranderingen die te wijten zijn aan het veranderde beleid moeten signaleren. Worden
onze doelstellingen behaald en zijn er eventuele bijeffecten die we niet hadden voorzien?
Door rapportage aan bestuur en informatie aan de leden geven we de voortgang van het beleidsproces
door.
Houden we de vinger aan de pols dan kunnen we zien dat het gekozen beleid op allerlei manieren
doorwerkt in onze vzw Saigen. Deze kan zich dan op grond van waargenomen effecten bezinnen over
de oorspronkelijke plannen. Gaan we er mee door of wordt onze koers bijgesteld.
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Organisatorische aspecten:

(Technische/jeugd commissie.)

Aan de hand van ons gekozen beleid op macro niveau kunnen we een aantal organisatorische
voorwaarden gaan invullen. In de praktijk bepalen de on/mogelijkheden vaak ons gekozen beleid.
Hier komen we terug op het Algemene deel van het te concretiseren beleidsplan.
(zie pag 6.; Kerntaken van een beleidsplan)
Administratie,
Logistiek
Jaarplanning

Het gaat hier dan ook vooral om de vragen:
Wie, wat, waar en wanneer.
A. Trainingsfrequentie
Het is i.v.m. onze organisatie en haalbaarheid van onze doelstellingen van groot belang dat we ons
afvragen hoeveel teams (wij bedoelen dan hierbij vb. en vooral het duo’s System en alsook de recreatie
afdelingen, het Fighting systems zijn hierbij van minder aard gezien zij individueel worden getraind en
enkel uit twee niveau’s bestaan) we kunnen herbergen.
Welk aantal trainingen is per leeftijdscategorie en niveau gewenst/mogelijk aan de hand van de
doelstellingen en de beschikbare accommodatie. Hoeveel teams kunnen en willen we dan hebben.
B. Begeleiding:
Wat voor en soort begeleiding is bij betreffende teams gewenst en haalbaar en wat stellen we daar
tegenover:
1. Trainingsbegeleiding:
Er dienden keuzes gemaakt te worden t.a.v. de kwalificatie van de begeleiding (niveau,
diploma’s) en beschikbaarheid van trainers en de daaruit voortvloeiende conseqeuenties.
2. Wedstrijdbegeleiding:
Ook dienden we te inventariseren of er specifieke teambegeleiding noodzakelijk is. Bij welke
teams streven we naar trainer-coaches en bij welke kunnen we het training geven scheiden van
het coachen (vb recreatie). Tevens dienden we te denken aan welke specifieke begeleiding de
betreffende teams nog meer behoefte hebben (tactisch, scheidsrechters).
SAIGEN vzw
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C. Maatschappelijke omgeving
Ons jeugdlid zijn begint en eindigt niet bij het betreden/verlaten van het onze mat (tatamie). De
combinatie sport – thuis - school dient op elk niveau geoptimaliseerd te worden. Hoe ga je daar mee om
en wat voor afspraken denk je daarvoor te moeten maken.
1. School:
Werden er voor bepaalde activiteiten / doelstellingen afspraken gemaakt met de school. Wij
regelen dat als vereniging samen met de ouders. In ons beleidsplan laten we zien hoe wij er als
vereniging mee omgaan als school en sport elkaar bijten. Er worden afspraken gemaak met
teams / individuele spelers. Dit zijn onze mogelijkheden die we toegepassen. In onze vzw Saigen
wordt er met een weekplanning gemaakt in samenwerking van: leerling-ouders-leerkrachten.
Ouders:
Het was en is uiteraard nodig een goede relatie op te bouwen (en te onderhouden) met de
ouders van jeugdleden. Enerzijds omdat het bij onze jeugd veelal de ouders zijn die o.a. de
logistieke problemen moeten oplossen, maar anderzijds omdat de school of maatschappelijke
carrière van de leden niet geschaad mag worden. Het is dus van groot belang dat de ouders
geïnformeerd (blijven) worden en ook hier dient planmatig mee te worden omgegaan. Hiervoor
hebben wij twee jaarlijks een evaluatie vergadering met de wedstrijdploegen en een jaarlijkse
algemene vergadering.
Daarnaast komen uit de “ouders” vaak nieuw en enthousiast kader of treden zij vaak op als de
eerste “kleine” sponsors, waardoor wij ook moeten opletten voor het niet objectieve benaderen
van deze materie.
D. Logistiek: (Accommodatie, materiaal, hulpmiddelen, vervoer e.d.)
Deze is uiteraard afhankelijk van ons gekozen / mogelijke technisch-tactische deel van ons beleidsplan.
Pas als we inzicht hadden in wat we uiteindelijk willen op dat gebied en hoe wat dat denken te bereiken,
konden we een inschatting maken hoe de accommodatie, hulpmiddelen, e.d. moesten worden ingezet.
Vaak echter geeft dat ook een beperkende factor aan t.a.v. praktische haalbaarheid van het beleid bij
onze vzw Saigen.
E. Jaarplanning:
Ongeacht het al dan niet uitgewerkt zijn van het technisch-tactische deel werden er al een aantal zaken
in een jaarplanning dienen opgenomen te worden, zoals vergaderfrequentie, selectiemomenten,
ouderoverleg e.d. (zie schema)
SAIGEN vzw
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1. Beschrijving van een technische commissie in de vereniging
Alvorens een beschrijving van een technische commissie te doen zullen wij duidelijk maken hoe ze
bestaat en hoe onze vzw Saigen haar organisatiestructuur in elkaar zit en welke doelstelling(en) we
nastreven. Met betrekking tot het laatste is van belang of een vereniging een prestatieve of een
recreatieve doelstelling heeft of dat het een combinatie van beide is ( rekeninghoudend met de belangen
van leden, die zouden kunnen botsen!).
In de navolgende taakbeschrijving van de TC vzw Saigen wordt uitgegaan van dat deze in hoofdzaak met
een prestatieve doelstelling werkt, waarbij opleiding (jonge budoka’s, naam voor beoefenaars van
krijgskunsten) en prestatie naast en in elkaars verlengde liggen.
VOORBEELD:
De vzw Saigen stelt zich ten doel in beide takken van sport over een periode van 5 jaar het Belgisch of
nationaal niveau te bereiken. Voor alle wedstrijd leden die het Tai-Jutsu respectievelijk, Ju-Jitsu Fighting,
Duo Systems willen beoefenen met een ander doel, worden de voorwaarden hiervoor eveneens
gerealiseerd.
De consequentie voor de TC van de vzw Saigen (overigens voor alle andere commissies ook) dat zij moet
zorgdragen voor een subdoelstelling die in dienst staat van de hoofddoelstelling van de vereniging! N.l. De
naam van onze vzw Saigen, de verschillende disciplines die erbij horen te verspreiden.
Om het een en ander te kunnen realiseren werdt de technische commissie samengesteld uit
vertegenwoordiging van alle teams (hoofdcoach, jeugdcoördinatoren) per tak van de wedstrijdvormen
alsook de recreatiegroep. Deze groep mensen die bij voorkeur wordt geleid door een "onpartijdige"
voorzitter geassisteerd door een secretaris. Door dat de "onpartijdigen" niet beschikbaar zijn, werdt in de
TC een voorzitter "gekozen" en het secretariaat (verslag van het overleg) bij een aangestelde laten
verrichten.
De vergaderfrequentie van onze TC zou één keer per maand moeten zijn, wat nu momenteel nog niet kan
gebeuren. Wij zouden het liefst op een vast moment houden bijvoorbeeld; de eerste zaterdag in de maand.
De Voorzitter en secretaris van onze TC vzw Saigen zijn verantwoordelijk voor de uitnodiging en de
agenda.
Al deze taken zijn van het belang voor het goed functioneren van onze TC en het team binnen onze vzw
Saigen. Het blijkt duidelijk dat trainer/coach een dagtaak zou hebben als hij al de taken alléén zou moeten
verrichten. Daarvoor zorgd hij dat hij in staat is om mensen voor hulp om zich heen te scharen en hij zorgt
voor uitgebreide voorbereiding, dan zal de taak tijdens het seizoen een stuk lichter zijn!
Deze beschrijving geeft van onze TC vzw Saigen, een ideaalplaatje weer van alles wat gedaan moet en
kan worden. De Trainer- en of coaches moeten zelf een keuze maken uit zaken die eventueel kunnen
vervallen, hiervoor wordt een oplossing gezocht via het aanstellen van een jeugdsportcoördinator.
SAIGEN vzw
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Taakbeschrijving van de Jeugdcoördinator aangesteld door de Technische commissie
met tijdschema
HELE JAAR
 Nieuwe ontwikkelingen, literatuur en (hulp)materialen doorspelen aan kader.
 Werving en begeleiding van nieuwe trainer/coaches.
 Budgetbewaking.
JUNI
 Evaluatie afgelopen seizoen voor alle competiteurs en schrijven jaarverslag van de T.C.
 Bepalen van de doelstelling voor de sporttechnische tak.
 Vaststellen van zaaltrainingen voor teams en specialisten.
OKTOBER
 Zorgdragen voor de teamindeling (leeftijd en niveau’s).
 Bepalen van doelstellingen per team en wedstrijddispline, dit zowel competitief als recreatief.
 Aanschaf nieuw materiaal a.h.v. inventarisatie per team.
 Extra activiteiten plannen voor de stille periode ( extra wedstrijd trainingen i.s.m. VJJF of
buurverenigingen).
 Invullen van de verschillende oefenprogramma's i.s.m. het wedstrijdsecretariaat en op basis van de
wensen van de coaches-en of trainers.
 Afspraken over trainingstijden, wedstrijddagen en tijden met T.C. en VJJF.
 Plannen van inhoudelijke onderwerpen voor de T.C. vergaderingen (techniek, tactiek, methodiek,
didactiek, spelregels, mentale begeleiding, uniforme trainingsopbouw en tekens).
 Opstellen begroting.
 Inventariseren van opleidingsbehoeften (interne opleidingen, externe opleidingen, trainer/coach.bijeenkomsten).
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NOVEMBER
 Eventuele aanvragen van dispensaties en of subside’s.
 Extra activiteiten plannen voor de zomer (extrawedstrijdtrainingen, toernooien, teambuldingdays).
 Zorgdragen voor uniforme kleding van teams en sporttechnisch kader.
JANUARI
 Afspraken maken over het nieuw wettelijk jaar.
 Controle op het vaststellen van competitieprogramma i.s.m. het wedstrijdsecretariaat (jan-mrt).
FEBRUARI
 Afspraken over trainingstijden, wedstrijd- en vertrektijden met de atleten en ouders.
APRIL
 Inventariseren van opleidingsbehoeften (interne opleidingen, externe opleidingen).
HALVERWEGE EN EINDE SEIZOEN
 Eventueel bijstellen doelstellingen en subdoelstellingen.
 Inventariseren van opleidingsbehoeften (interne opleidingen, externe opleidingen, trainer/coach
bijeenkomsten).
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Taakbeschrijving van een hoofdtrainer/hoofdcoach met tijdschema
WEKELIJKS
 Controleren wedstrijdgegevens en bijhouden standen in samenwerking het wedstrijd secretariaat
vzw Saigen.
 Analyseren + conclusies voor training, opstelling en doelstelling (tussentijds bijstellen) bepalen.
 Zorgen voor publicaties over verloop competitie in clubblad via wedstrijd secretariaat, krant (De Pr
commissie is hiervoor door R.V.M. en het Dagelijks Bestuur vzw Saigen aangeduid en
gemandateerd).
 Voorbereiden trainingen en wedstrijden.
MAANDELIJKS
 Voorbereiden trainingen en wedstrijden.
 Bijwonen van (bij/na)scholingen (trainer/coach-bijeenkomsten, enz.).
 Bezoeken afleggen bij andere verenigingen, Topsport trainingen VJJF vzw bijwonen en atleten
begeleiden van uit de vzw Saigen.
 Advies uitbrengen over eigen competiteurs of recreant en aan te trekken van nieuwe leden.
 Vaststellen van nevenactiviteiten en slotactiviteit.
 Bijwonen T.C, W.C., R.V.M. vzw Saigen vergaderingen.
OKTOBER
 Bepalen doelstelling wedstrijdploegen.
 Opstellen seizoenplan (alle zaken die hieronder staan vermeld komen voor in het seizoenplan, dat
loopt van september t/m september).
 Inventarisatie materiaal + bestelling via de materiaalmeester vzw Saigen.
 Plannen van evaluatiemomenten met de wedstrijdteams alsook de recreatie afdeling (halverwege
seizoen, eind van seizoen).
 Bij overgang competiteurs en of recreant naar een ander niveau, gegevens uitwisselen met nieuwe
coach-en of trainer.
 Zoeken van personen die taak kunnen verlichten (iemand die reisschema en of reiskosten bijhoudt,
hulpcoach teambegeleider/praatpaal ouders en spelers) en afspraken vaststellen.
Volgen van opleidingen.
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NOVEMBER
 Competiteurs "huiswerk" opstellen en uitdelen.
 Teambespreking evt. met ouders voordat de training begint.
DECEMBER
 Opstellen reisschema i.s.m. ouders als oefen en/of wedstrijdprogramma bekend is.
JANUARI
 Inventariseren van studieprogramma's, vakanties en andere activiteiten van de spelers (bijv.: een
tweede sport).
MAART
 Een taakverdeling met het team afspreken
Opstellen reisschema i.s.m. ouders als oefen en/of wedstrijdprogramma bekend is.
JUNI
 Bijstellen van de doelstelling, het seizoenplan en het trainingsplan.
 Bijhouden observatieformulieren.
SEPTEMBER
 Bijhouden observatieformulieren.
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Technische en tactische aspecten

(T.C. niveau)

Het recratieve- en competitieve specifieke deel uit ons geconcretiseerde beleidsplan.
(zie pag 6.; Kerntaken van een beleidsplan)
1. Trainingswijze / concept (Hoe en waarom?);
Deze wordt in de regel opgemaakt aan de hand van de richtlijnen topsport en of recreatiesport van het
VJJF. Iedere trainer / coach heeft zo zijn eigen gedachte over het trainen en de wedstrijd wijze. Dit
maakt het ”beoefenen” (letterlijk, de mogelijkheid tot keuzes hebben) juist zo interessant. Voor onze vzw
Saigen is het echter van belang dat in ieder geval de algemene zaken voor en door vzw Saigen worden
vastgelegd (in samenspraak met de wedstrijdverantwoordelijke VJJF vzw), zodat niet iedereen het wiel
hoeft uit te vinden en er géén conflicterende situaties hoeven te ontstaan.
We maken de keuze om als leidraad de desbetreffende Richtlijnen aangaande topsport van de
VJJF/Bloso hanteren.
Technisch - tactische ontwikkeling
Welk tactisch handelen wordt van een bepaalde recreant/competiteur in onze vzw Saigen op een
bepaalde leeftijd verwacht en d.m.v. welke technische vaardigheden maken we hem dat mogelijk.
In de huidige onderwijsvorm als ook onze visie voor het aanleren van Tai- en Ju-Jutsu staan kunnen en
kennen centraal. Daarbij dienen drie elementen aan de orde te komen;
1) Het aanleren van vaardigheden;
a. Wij denken hierbij niet alléén aan technische vaardigheden, maar ook aan de sociale
vaardigheden die nodig zijn om binnen onze sport te functioneren.
2) Het bijbrengen van kennis;
a. Kennis hebben van de inhouden van het systeem (zowel recreatief alsook
competitieve, de regels kennen, kunnen toepassen in en op de recreatiewedstrijdtraining alsook tijdens de wedstrijden en de omgangsregels kennen.
3) Het verkrijgen van inzicht;
a. Waarom moet ik als speler in een bepaalde spelsituatie zo handelen?
Omdat het kata onderdeel of het duo-en fighitingsystems bij uitstek wedstrijdvormen zijn waarbij zowel
technisch als tactisch een hoge graad van kennis en kunde vereist zijn, is het een voorwaarde om
succesvol te zijn dat er binnen de opleiding van onze budoka’s aan de volgende elementen aandacht
geschonken wordt: Wij verliezen hierin ook onze recreatieafdeling niet uit het oog gezien zij onder vorm
van toetsen en examens ook aan de bovenstaande voorwaarden moet voldoen.
1) Het ontwikkelen verbeteren van de motorische eigenschappen;
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Dit heeft vnl. te maken met de algemene en specifieke conditie die alle atleten nodig hebben om
de trainingsvormen en of de wedstrijden het hoogste doel te bereiken.
a. Algemene conditie:
Snelheid, kracht, uithoudingsvermogen, coördinatie en lenigheid
b. Specifieke conditie:
Reactiesnelheid,

actiesnelheid/coördinatie,

Arm-en

beensnelheid,

oog-hand-voet

coördinatie e.d.
2) Het aanleren van Tai-en Ju-Jitsu, kata en wedstrijdspecifieke technieken;
Hierbij dient opgemerkt te worden dat een techniek op zichzelf staat (objectief omschreven is) en
niet een gekopieerde “stijl’ van een topsport atleet dient te zijn.
M.b.t. het begrip techniek zijn twee aspecten te onderscheiden:
a. Inhoudelijk aspect:
Uit welke bewegingselementen bestaat de te beschrijven techniek en hoe omschrijven we
die. Bijvoorbeeld via de 5 fase’s van bewegen;
1. Uitgangshouding
2. Voorbereiding naar actiepositie
3. Beweging naar de tegenstander
i. Actie onderlichaam (voeten, benen en bekken)
ii. Actie bovenlichaam en armen
4. “Raak”punt tegenstander (enkel bij de recratie vorm en in fase 1 Ju-Jitsu
Fighting systems de competitievorm),
5. Doorgaande beweging leren vermijden
b. Methodisch aspect:
Hoe krijg ik de vereiste techniek aangeleerd?

3) Het aanleren van regels:
Het gaat hierbij binnen onze vzw Saigen niet alléén om de technische regels , maar ook over de
regels die aangeven hoe, er binnen de betreffende vzw Saigen en ook de krijgskunsten
algemeen, gedacht wordt over de plaats die het in onze sport heeft in een bredere
maatschappelijk context. Er zal dus ook aandacht moeten zijn voor omgangsregels, sportiviteit,
SAIGEN vzw
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fair-play (verenigings en of deontologische code), trainingsinstelling e.d. Alle wedstrijd en of
trainende moeten “alle” regels door ons technisch kader (sensei, coachen en
wedstrijdcommissie) worden uitgelegd.
4) Het aanleren van tactisch denken en handelen
Ervaring is de meest belangrijke factor in ons proces van aanleren van tactisch denken en
handelen.Het veelvuldig in aanraking komen met tactische problemen en het aanreiken van
oplossingen leidt tot het beste resultaat. Belangrijk daarbij is dat de budoka/atleet actief
betrokken worden bij het ontwikkelen en mee leren denken en niet louter aangereikte
oplossingen op de automatische piloot uit leren voeren.
Dit meedenken is van belang omdat;
a. Tactisch goede trainingen, wedstrijden veel spelvreugde geeft.
b. Het profiteren van andermans ervaringen een voorsprong geeft om op een hoger
niveau te komen.
c. Recratie Tai-en Ju-Jitsu, kata – en Duo-Games en Fighting systems bij uitstek
tactische (mentale) sporten zijn.
5) Het onderricht in samen sporten, deelnemen aan teamwedstrijden
De ontwikkeling van vaardigheden, kennis en inzicht komen aan de orde tijdens het eigenlijke
training en of wedstrijd. Er is echter meer aan de hand. Bij het samentrainen en of wedstrijden
gaat het om de onderlinge relatie tussen bovenstaande 3 aspecten, maar ook om de sociale
verbanden die aanwezig zijn. Wat leer ik aan in overeenkomst met?
Voorbeeld:
Biedt betreffende regels aan in een herkenbare situatie:
Waarvoor dienen de gebaren scheidsrechter in relatie tot de stootslag en wat zijn de
consequenties

voor

de

technische

uitvoering

daardoor?

Wie

heeft

welke

tactische

verantwoordelijkheden enz.?
Van onze budoka’s/atleten mag in toenemende mate verwacht worden dat zij trainings en of
wedstrijdproblemen zelf kunnen oplossen. Enerzijds zullen dat problemen zijn op technisch vlak,
anderzijds op tactisch vlak of samenwerking.
6) Methodische en didactische afspraken over hoe het één en ander aan te leren
(oefenstofkeuze en verantwoording)
Bovenstaande punten komen bijeen in een praktische handleiding voor de trainers / coaches,
waarin gemaakte afspraken t.a.v. techniek, tactiek en samenwerken zijn omschreven. Een puur
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beschrijvend Trainingsbook alléén is niet voldoende. Oefenstof dient gekozen en verantwoord te
worden, niet alléén a.h.v. het gewenste eindresultaat maar ook a.h.v.leeftijdsproblematiek (zie
bijlage Leeftijden en consequenties)
Onze trainers en coaches dienen bij uitvoering hiervan zich steeds de volgende vragen te stellen:
a. Wat moeten wij doen?
b. Waarom moeten wij dat doen?
c. Hoe moeten wij dat doen?
d. Waarom moeten wij het zo doen?
Consequenties voor de praktijk in onze vzw Saigen
Alle onze trainers / coaches moeten deze visie op de technisch-tactische ontwikkeling kennen en
kunnen uitdragen in hun trainingen en bij het coachen.
Alle fundamentals op het gebied van techniek en tactiek moeten in de loop der jaren aan bod
komen in onze vzw Saigen.
Er moet o.i. gekozen worden voor een totaal-methode t.a.v. de ontwikkeling van de
training/wedstrijden. Oefenend trainen, wedstrijd oefenen, maar steeds uitgaande van
probleemoplossend aanbieden en uitvoeren.
Voor onze budoka’s/atleten dient een sportles een optimale training/wedstrijdbeleving te zijn.
Motivatie wordt bereikt door oefen en recreatie-en of wedstrijdvormen te gebruiken die Kata,Taien Ju-Jitsu eigen zijn.
Veel herhalen, maar wel in sportspecifieke situaties.
Er moet een “afgesproken” taalgebruik zijn (bijvoorbeeld wat bedoelen we met maté en wat met
sensei)

Positie van trainers /coaches
Ons Technische bestuur (T.C.,W.C.) en de jeugdcoördinator vzw Saigen, zal op beleidsniveau 1,
een keuze moeten maken hoe we welke teams gaan begeleiden en hoe we aan gekwalificeerd
kader gaan komen. Inhuren, laten opleiden of zelf opleiden. M.b.t de jeugd hebben de laatste
twee opties natuurlijk de voorkeur daar eigen leden zich meer verbonden voelen met onze vzw
Saigen en de kans op een langdurige relatie daardoor groter is en wordt.

Wij dienen ons

uiteraard ook te realiseren hoe we dat gaan bekostigen en uitvoeren en hoe we ze kwalificering
gaan belonen (onkosten vergoeding, kortingen e.d.)
Belangrijk is dat na opstellen van ons Trainingsbook / trainer-coach handleiding vzw Saigen,
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deze niet op de plank beland, maar door geplande clinics, waarin uitleg en toelichting wordt
gegeven op ons beleidsplan ook daadwerkelijk gaat wordt gedragen en uitgevoerdt gaat worden.
Individuele begeleiding (scouting, volgsysteem)
Binnen onze individuele begeleiding komen de volgende zaken aan de orde;
1) Een spelervolgsysteem
2) Discipline
3) Coachability
a. Het budoka/atleten volgsysteem:
In ons buduka/atleten volgsysteem zullen de ontwikkelingen van de jeugdsporter worden
bijgehouden. Hiermee willen we niet alléén een goed beeld krijgen van de stand van zaken m.b.t.
de betreffende budoka/atleet , maar ook een prognose en een plan kunnen maken om evt.
aanvullende acties te ondernemen, nu of in de toekomst. Met de betreffende gegevens dient
onze vzw Saigen zorgvuldig om te gaan. Dit niet alléén i.v.m. de Wet op de Privacy, maar ook
i.v.m. het mogelijk onbedoeld schaden van betrokkenen.
Elk actief toegetreden lid vzw Saigen heeft op elk moment recht om te weten wat er over hem of
haar genoteerd staat.
Aan het eind van elk seizoen dient onze direct verantwoordelijke coach/trainer de bevindingen
door te spreken met de spelers (ouders, evaluatievergaderingen, teambuldingdays).
De meest relevante vragen die een spelervolgsysteem moet kunnen beantwoorden zijn:


Welke

eigenschappen

moet

een

goede

budoka/atleet

bezitten

om

een

goede

budoka/wedstrijdatleet te worden?


Hoe kunnen we de gevraagde eigenschappen beoordelen?

Ons buduka’s/atleten volgsysteem moet dus meer zijn dan het bijhouden van de gebruikelijke
statistieken (gemiddeldes van behaalde toetsen, examens en of gewonnen wedstrijden enz.). Om
onze buduk’s/atleten systematisch te volgen dien we vooral eerst een goed antwoord te vinden
op de eerste vraag. Op welke eigenschappen wil we een speler beoordelen?
We denken hierbij niet aan een volledige beschrijving van alle benodigde technieken en
tactieken, maar ontwikkel een bruikbaar iets (hoogstens 2 A4-tjes)waar d.m.v. cijfers, letters en/
of blokjes het niveau aangegeven wordt.
Dit “rapport” wordt doorgesproken met de buduka/atleet waarbij hij uiteraard ook op zijn sterke
punten wordt gewezen.
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De technische begeleiding maakt a.h.v. de diverse rapporten een toekomstverwachting van de
betreffende . buduka/atleet Deze wordt alléén intern door de T.C. gebruikt.
In het volgsysteem moet we op éénvoudige wijze in ieder geval bijgehouden worden:
1) Persoonlijke gegevens:


Naam



Leeftijd



Lengte, gewicht



Mogelijke ziekten



Blessures

2) Trainings en of wedstrijdinformatie:


katerogië(s)



Beoordeling

conditionele

motorische

eigenschappen

(Snelheid,

kracht,

uithoudingsvermogen, coördinatie en flexibiliteit)


Technische vaardigheid (diverse aspecten), zie voorbeeld



Tactische vaardigheid



Discipline (zie verder)



Coach-ability (zie verder)



Evt. selectie voor regionale en/of nationale wedstrijdtrainingen.

Hierbij een voorbeeld van een volgsysteem (naar C. Urbanus)
Naast ons buduka/atleet volgsysteem, maken sommigen andere verenigingen gebruik van zgn.
“observatielijsten” en/of positiechecklists . Dit is een uitgebreide en tijdrovende manier van het
administreren van buduka/atleet, dat echter wel een zeer goede handleiding kan zijn voor het
stellen van direct bruikbare en meetbare doelen. Planning van trainingen en trainingsonderdelen
wordt daarmee wel éénvoudiger en systematischer, momenteel wordt dit bij onze vzw Saigen
nog niet toegepast maar het wordt wel in de toekomst een mogelijkheid tot ons nieuw
volgsysteem binnen onze vzw.
Voor diverse observatielijsten / checklists zie bijlagen.
b. Discipline:
Van al onze leden zal worden verwacht dat ze zich aan een aantal regels houden. Deze regels
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hebben o.a. te maken met het omgaan met het materiaal, de accommodatie en met elkaar. Men
dient de afspraken te omschrijven zodat een ieder kan weten wat de afspraken zijn, zij worden ter
ondertekening aan de buduka’s/atleten voorgelegd (minder jarigen tekenen niet maar hun ouders
doen dit voor hun)
Wij dienen hierbij te denken aan:


Hoe gaan we met ons materiaal om



Hoe maken we gebruik van de accommodatie(s) (tatamie, kleedkamers enz.)?



Hoe gaan we om met medebudoka’s, tegenstanders, scheidsrechters,

?

bestuursleden enz.?


Wat zijn de kledingregels?



Hoe gaan we om met het op tijd komen?



Wat zijn de verplichtingen t.a.v. de vzw Saigen?

Afspraken over discipline lijken autoritair over te komen, maar dit is geenszins de bedoeling.
Enerzijds zijn de regels voor iedereen helder en anderzijds hebben we niet alléén rechten, maar
ook plichten binnen onze vzw Saigen.
c. Coachability:
Wij hechten veel waarde aan de facetten die samenhangen met het trainen en of wedstrijden
binnen een team. Wij hebben die facetten samengevat onder het begrip coachability.
Dit begrip moet véél ruimer gezien worden dan het luisteren naar de aanwijzingen van onze
coach.
Coachability heeft ook te maken met de juiste houding (mentaliteit) en instelling. Het is een
voortdurend aanpassen en houden aan de gemaakte afspraken. Zo moeten wij hierbij denken
aan:


Het

leren

respect

hebben

voor

de

ander

(budoka’s,

wedstrijddeelnemers,

scheidsrechters, coaches enz.)


Het leren waarderen dat er anderen binnen onze vzw Saigen (vaak vrijwillig) veel werk
voor alle buduka’s/atleten verzetten.



Het leren dat het niet opstellen op een bepaalde wedstrijd/demonstratie een onderdeel is
en kan zijn van een teamsport.



Het leren uitvoeren van opdrachten die in het belang van het team (de vzw Saigen) zijn.



Het leren open staan voor kritiek op de eigen trainings/wedstrijdwijze en op eigen
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tekortkomingen .
Om een buduka/atleet te wijzen op deze zaken dien we hiervoor dan ook van te voren
duidelijkheid over te scheppen. Zo laten we teams de afspraken hierover bespreken en bepaalde
zaken worden evt. op papier gezet.

V.

Specifiek deel: Trainersbook

(Teamniveau)

Onze teams maken specifieke deel uit ons geconcretiseerde beleidsplan.
(zie pag 6.; Kerntaken van een beleidsplan)
In dit deel van ons beleidsplan vzw Saigen komen zaken aan de orde die voor onze
trainers/coachen van belang zijn om inde praktijk met een team te kunnen werken. Indien de
trainers en de coachen meerdere personen zijn dient we ons te realiseren dat beiden
verschillende taken en verantwoordelijkheden hebben.
Wij zouden grofweg kunnen zeggen dat onze coachen verantwoordelijk zijn voor het logistiek
deel van het team en de trainers voor het technisch, tactisch en conditionele deel van het team.
Beiden dienen te weten wat we met een buduka/atleet en het team willen bereiken op de korte,
middellange en langere termijn (zie planning).
Als onze coaches/trainers het over plannen hebben dan slaat

dit meestal op de

trainingsvoorbereiding. Uiteraard is een goede planmatige invulling van de trainingen van groot
belang. Planning houdt echter meer in.
Waarom plannen?
Een gedegen planning zorgt ervoor dat we wanneer we op de training-en of wedstrijd staan, we
volledig kunnen concentreren op de training/wedstrijd. Als we ons jezelf vooraf realiseren wat er
allemaal kan en moet gaan gebeuren in een seizoen, training, wedstrijd, dan worden we niet snel
onaangenaam verrast. Zo kunnen we tijdens de training en wedstrijdvoorbereiding efficiënter
gebruik maken van de vaak geringe tijd die ter beschikking staat en daardoor een beter resultaat
behalen.
Coaches/trainers die niet plannen zijn luie mensen die vragen om problemen en worden in onze
vzw Saigen niet geduld als medewerkers.

Om een teamboek overzichtelijk te houden kunnen we het grofweg in drie delen opsplitsen:
1) Jaarplan : Administratief deel
2) Recratie/wedstrijd specifiek deel o.a. “Trainingsbook”
SAIGEN vzw
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3) Trainingsplan
1. Deel 1: Administratie
In dit deel bevinden zich onze allerlei met het team te maken administratieve zaken, zoals;
wedstrijdschema,

oefenprogramma,

(scheidsrechterslijsten)

trainingsdata,

telefoonlijst

contactpersonen, telefoonlijst teamleden, buduka/atleet gegevens (buduka’s/atleten volgsysteem
kaarten), reisschema’s, kledinglijsten,

materiaallijsten, jaarplanning coaches/ T.C./W.C.

,inschrijfformulieren e.d..
Tevens bevinden zich hier onze lijsten van de gemaakte afspraken en evt. notulen van de diverse
overlegmomenten met overig kader en/T.C.of/W.C. en natuurlijk de rest van onze vzw Saigen
structuur.

Het seizoen of jaarplan - Wanneer moeten we bepaalde acties worden ondernemen?
Wanneer wij spreken over seizoenplanning bedoelen we eigenlijk een jaarplanning, omdat er in
een jaar tijd een aantal zaken geregeld dienen te worden die voor het trainen, deelnamen
wedstrijden in het seizoen van belang zijn. Dat jaar loopt van 1 oktober tot 30 september, vanwege
het feit dat de eerste voorbereidingen direct na afloop van het oude seizoen moeten starten.
Ons seizoenplan is een omschrijving van wat er moet gebeuren tijdens een seizoen.
Naast de beschrijving van onze doelstellingen en de gemaakte afspraken geeft het seizoenplan
ook een tijdsbalk van acties die nog moeten ondernomen worden.
Op het moment dat de competitie is afgelopen dienen we ons reeds bezig te houden met de
evaluatie van het afgelopen seizoen en afspraken te maken voor een volgend seizoen.
Er dienen afspraken gemaakt te worden met ons bestuur, onze technische en of wedstrijd
commissie, begeleiding, materiaalmeester (assistenten, trainers, coachen, pr-commissie, enz.),
buduka/atleet, ouders, enz.

Vastgesteld dienen o.a. te worden :


Teamdoelstelling(en) (zie verder)



trainings/wedstrijddagen



oefenwedstrijden, eventuele trainingskampen en of topsportweekends



schoolvakanties, proefwerk / examenweken
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activiteiten; begin, tijdens en na het seizoen



evaluatiemomenten met spelers, begeleiders en ouders



nevenactiviteiten; toernooien, clubactiviteiten, kampen,regionale en nationale activiteiten
e.d.



(na)scholingscursussen (b.v. trainer/coach- bijeenkomsten)

Een volledige opsomming van acties en actiemomenten is opgenomen in :
"Beschrijving van onzetechnische en of wedstrijdcommissie in de vzw Saigen." (zie pag. 17 t/m
21)
Deel 2: Trainersbook e.d.
In dit technisch tactisch deel staat aangegeven welke zaken door onz trainers aan onze teams
moeten worden aangeleerd. Uitgangspunt is het door de T.C./ W.C. opgestelde Trainingsbook en
de afspraken die daarbij gemaakt zijn t.a.v het hoe en waarom van het aanleren van deze zaken.

Het Trainingsbook is géén keurslijf maar een leidraad om gestelde doelen te realiseren. Binnen
onze gestelde eindtermen heeft elke trainer de vrijheid om op specifiek eigen wijze de trainingen
te realiseren met zijn oefenstof en zijn “pedagogische”aanpak.
Ons plan geeft de kaders aan die uitgaan van de gemiddelde buduka/atleet in een bepaalde
leeftijdscategorie. Er dient dus voor elke leeftijdsgroep een aangepast Trainingsbook gemaakt te
zijn.
Deel 3: Trainingsplan
Daarnaast moet in het Trainingsbook een globale opzet van het trainingsplan worden opgenomen.
Wat moet er worden gedaan om onze doelstellingen te verwezenlijken?
Het trainingsplan is een jaarschema m.b.t. de trainingen. Wat moet er gedaan worden om onze
doelstelling te verwezenlijken?
Hierin komen in ieder geval in. Globale inhoud van de trainingen, a.h.v. de ervaringen, de
mogelijkheden, de vaardigheid en onze doelstellingen
Najaar - Na minimaal drie weken rust na de laatste wedstrijd beginnen de nieuwe trainingen
beginnen (begin september). Doel van deze trainingen is het verbeteren van de algemene
lichamelijke conditie welke bestaat uit: uithoudingsvermogen, lenigheid, kracht, snelheid en
coördinatie. Afhankelijk van onze doelstellingen en het niveau waarop men traint en of deel neemt
aan de wedstrijd kunnen we deze periode vullen met eenvoudige looptrainingen afgewisseld met
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balspelen zoals voetbal, tot en met ons uitgebalanceerd loop- en krachttrainingsprogramma.
Winter - Deze periode is er geen verschil gezien onze sportdisciplines doorgaan als
zaaltrainingen doorgaan. Doel van deze periode is het aanleren en of verbeteren van onze
(basis)techniek. Nu kunnen onze buduka’s/atleten zich nog concentreren op de techniek zonder
geconfronteerd te worden met negatieve resultaten. Dit trainingsonderdeel zal op een laag tempo
worden afgewerkt.
Daarnaast dient onze algemene conditie te worden uitgebouwd en onderhouden d.m.v. een
intensieve trainingsvormen.
Voorseizoen - Deze start bij wedstrijdenactiviteiten. Ons doel hiervan is het toepassen van de
aangeleerde techniek in persoonlijke en of teamactiviteiten en onder wedstrijddruk. Inhoudelijk
betekent dat, dat er veel activiteiten worden geoefend (situaties) en er gewerkt wordt aan de
specifieke conditie. Onze trainingen dienen i.v.m. de opbouw van de conditie maar moeten wel
zeer intensief zijn.
Seizoen - Zodra ons recreatie alsook ons competitie seizoen begint komt het accent in onze
trainingen te liggen op het onderhouden van de techniek en de algemene conditie. Drastische
veranderingen in de techniek dienen nu niet meer gemaakt te worden, daar deze meestal niet
direct leiden tot het gewenste resultaat dat nu voorop staat. Om onze trainingen attractief te
houden bieden we vooral nu veelvuldige variatie in de oefenstof en organisatievormen aan.

De trainingsvoorbereiding - Hoe gaan we het invullen?
De voorlopig laatste fase in de planning is het voorbereiden van onze trainingen. Een
trainingsvoorbereiding geeft aan hoe we bepaalde zaken gaat behandelen, welke oefen- en
organisatievormen we gaat gebruiken en hoe we dat gaat aanbieden. Dit betekent dat er
uitgewerkte trainingen op papier komen. Daar trekken we enige weken vooruit doen en passen we
aan evt. op een later moment.
We moet hierbij voor ieder trainer helder zijn dat er in iedere training aandacht moet zijn voor
Kennis, Vaardigheid en Inzicht.
Het oplossen van een Tai-en of Ju-Jitsu/wedstrijdvorm probleem moet de basis vormen van het
tactisch handelen van onze buduka’s/atleten.
Om bij ons een goede trainingsvoorbereiding te kunnen maken dien we iets te weten over het
concentratievermogen van onze buduka’s/atleten .
Algemeen kunnen we stellen dat afhankelijk van de leeftijd van onze buduka’s/atleten zich 10 tot
20 minuten kunnen richten op één trainingsonderdeel (zgn. spanningsboog). Het vermogen om
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zich te concentreren neemt o.a. door vermoeidheid gedurende een training sterk af. Een goede
trainingsindeling houdt hier rekening mee.
Onze traditionele indeling van de vzw Saigen vanuit de lichamelijke opvoeding is:
Inleiding - Dit is de warming-up.
Kern I - Hierin behandel je of nieuwe dingen, waarbij men moet luisteren en nadenken
(concentratie is nog hoog en de vermoeidheid laag), of dingen met een lage intensiteit (situaties).
Hier wordt vaak gekozen voor een klassikale aanbiedingsvorm, waarbij een juiste (technische)
uitvoering belangrijker is dan een hoog tempo.
Kern II - Hier komen of de herhalingen aan bod of combinatievormen. In ieder geval de
intensievere zaken. Er wordt dus ook gekozen voor gepaste oefen- en organisatievormen, zoals
stroomvormen, circuitvormen en spelvormen het liefst in zo klein mogelijke groepjes.
Slot - Het slot kan bestaan uit een spelvorm, kort nagesprek, cooling-down en materiaal
opruimen.
Trainingsduur - In het algemeen geldt, dat vaker kort trainen effectiever is dan weinig en
langdurig trainen. Richtlijnen voor duur van de trainingen zijn:
Pupillen - ± 1.15 uur.
Aspiranten - ± 1.30 uur.
Junioren - max. 2 uur.
Wij gebruiken ook soms een andere indeling bijvoorbeeld:
Inleiding
Aanlerend/verbeterend deel - Zie kern I, aandacht voor aanleren en verbeteren van de
individuele techniek, personelijk sporttechnische training.
Herhalend deel - Idem echter met het accent op herhaling, d.w.z. intensievere vormen mogelijk
ook ideaal voor de zgn. drills.
Doorlopend deel - In dit deel wordt routinematig gewerkt aan onderdelen bij een hoge intensiteit,
zoals vallen-, worpcircuit, looptraining en krachttraining.
Slot - Cooling-down en strechting.
Conditietraining of techniek training hoort dus niet per definitie aan het eind van de training. Als we
de techniek van de buduka’s/atleten wilt verbeteren dan doe wij dat in het begin van de training.
We verwachten geen technische vooruitgang na 1½ uur trainen op worpen van een eveneens
vermoeide buduka/atleet.
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In onze trainingsvoorbereiding geef we per onderdeel exact de tijdsduur, de oefenvorm, de
organisatievorm, de aanwijzingen en correcties, en alsook de observatiepunten aan
(voorbereidingsformulier zie bijlage). Na de training vul we eventuele bijzonderheden in, zoals
afwijkingen van de geplande activiteiten.

Evalueren
Planning is nooit in onze vzw Saigen een afgerond geheel. Op alle niveaus zul we continue
moeten evalueren of de doelen worden bereikt, of de afspraken worden nagekomen, of er
veranderingen zijn in het trainingschema, of de trainingsinhouden of aanpak moet worden
aangepast, enz.
Evalueren doe we niet alleen voor ons zelf, maar ook voor en met de buduka’s/atleten, ouders,
bestuursleden (T.C.,W.C., wedstrijdsecretariaat) en de begeleiders en op vastgestelde
momenten. Belangrijk hierbij als coach is dat we kritisch zijn op ons zelf en open staan voor
kritiek van anderen.
Aanpak
Als wij het bovenstaande aandachtig hebt gelezen en nadat de eerste opwelling van "Wij gaan
dat varkentje eens even wassen" is omgeslagen in "Moeten wij dat allemaal doen?", moeten we
ons zelf niet laten afschrikken.
Wij gebruiken eenvoudige manier om te beginnen, wij hebben ons n.l. een map aangeschaft die we
in drieën hebben verdeeld. Langzamer hand groeit het dan uit naar een " volwassen " seizoenplan.
Seizoenplan - Doelstellingen, afspraken, presentielijsten, telefoonketen, wedstrijdplanning-en
opvolging, enz.
Trainingsplan – Wedstrijd-recratieschema, trainingsschema, tactische afspraken (o.a. tekens),
wedstrijdgegevens, statistieken, controlelijst, trainingsonderdelen (zie bijlage), enz.
Trainingsvoorbereiding - Trainingsresultaten, testresultaten, observatieformulieren, diagrammen,
enz.
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Doelstellingen van onze vzw Saigen.
De volgende criteria zijn voor onze Jeugdsportcoördinator van belang voor het vaststellen van
doelstellingen en om een goede planning te maken.
Stap 1 - beginsituatie
Het analyseren van de situatie en het vaststellen van je uitgangspunten. Zeker bij jeugdteams, stel
we aan de hand van de beginsituatie de doelstellingen vast.
Deze beginsituatie wordt bepaald door:
Buduka’s/atleten - sekse, leeftijd, vaardigheid, ontwikkeling, instelling.
Trainers - leservaring, persoonlijkheid en instelling, opvatting.
Teams - de grootte, de samenstelling, verhoudingen.
Raad van Bestuur en onderliggende substructuren vzw Saigen - dezelfde doelstellingen,
medewerking.
Overige - trainingstijd, accommodatie, materiaal, financiën
Stap 2 - doelstellingen
Wat kan, willen (trainers/coachen) of moet (bestuur) we met deze groep bereiken?
Voordelen van doelstellingen omschrijven
Verantwoording naar ons zelf, ouders en bestuur m.b.t. wat wij van plan zijn te doen tijdens het
seizoen.
Sturen van een leerproces. Het doelgericht werken volgens een methodische opbouw.
Vernieuwingsprocessen op gang brengen. Bijstellen van doelstellingen n.a.v. ontwikkelingen.
Evaluatiefunctie bij evalueren van de behaalde resultaten als groep en individu.
Vaststellen van doelstellingen - Dit hebben we volgens de volgende stappen gedaan:
Inventariseren - Verzamelen van de mogelijkheden waaraan gesleuteld kon en kan worden.
Classificeren - Ordenen van de mogelijkheden en hierbij prioriteiten stellen.
Formuleren - Duidelijke omschrijving.
Evalueren - Zijn onze nagestreefde doelen veranderd?
ad 3
Het formuleren van onze doelstellingen moest concreet zijn en gebeurde op de volgende manier:
Weergave d.m.v. werkwoorden die waarneembaar eindgedrag beschreef of beschrijft. Het
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werkwoord werd zo gekozen, dat het leerresultaat zo omschrijft, dat misverstanden worden
voorkomen. Men weet waar men aan toe is, men kan nagaan of onze doelstellingen worden
gehaald.
Onze (concrete) doelstelling bezit altijd de volgende aspecten:
Gedragsaspect:

d.m.v. een werkwoord, wat waarneembaar eindgedrag weergeeft.
bijvoorbeeld; kunnen en in staat zijn.

Inhoudsaspect :

beschrijft wat gedemonstreerd moet worden.

Voorwaarden:

onder welke voorwaarde of welke acceptabele wijze iets moeten worden
uitgevoerd.

Criterium/eisen:

hoe goed we het eindresultaat willen.

VOORBEELD:
De kata competiteur moet aan het einde van het seizoen een door mij, op muziek, een opgelegde kata
kunnen demonstreren alsof hij aan een katawedstrijd loopt.
gedragsaspect : de budoka/ atleet moet kunnen.
inhoudsaspect : kata op muziek uitvoeren.
voorwaarden

: een door mij opgelegde katavorm op muziek demonstreren.

criterium/eisen : de opgelegde kata op muziek demonstreren.

Verschillende soorten doelstellingen
De meeste coaches gaan alleen uit van psychomotorische doelstellingen, maar er zijn twee andere
soorten doelstellingen die net zo belangrijk zijn, of misschien wel belangrijker. Wij van het technich
kader, jeugdsportcoördinator, coaches/trainers van de vzw Saigen hebben hierover goed over
nagedacht.
Cognitieve - Verstandelijk, bijvoorbeeld kennis van de regels (al dan niet wedstrijd gericht) en
tactiek.
Sociaal - Heeft te maken met samenwerking. Omgang algemeen, omgang met winst en verlies,
omgang onze als ook andere coach met buduka/atleet, enz.
Psychomotorisch - Heeft betrekking tot het aanleren van een vaardigheid.
Verhouding doelstelling - beginsituatie
In een aantal gevallen zijn onze doelstellingen een vast gegeven en vastgelegde eisen. In dit
geval moet onze coach de beginsituatie (team, programma, enz.) hierop aanpassen.
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Bijvoorbeeld; we moeten dit jaar kampioen worden en hebben alle middelen voorhanden.
Wederzijds verband/wisselwerking. Wisselend zijn doelstelling en beginsituatie het vaste
gegeven. In de meeste gevallen is onze beginsituatie het uitgangspunt en daar pas we de
doelstelling op aan.
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Rol van de ouders bij jeugdsport in onze vzw Saigen
Ook wordt de positieve rol, die ouders spelen in het al dan niet met inzet en plezier
trainen/competitie doen door hun kind, niet onderschat. Wij spreken hier enkele facetten, die met
deze belangrijke rol verband houden.
Er is als het ware een driehoek, waarbij de basis wordt gevormd door onze coach en de ouders,
maar het kind staat bovenaan.

KIND

COACHSES

OUDER(S)

Ouders moeten interesse tonen in het spel van hun kind en hem of haar daarmee helpen en
aanmoedigen. Gezien de technische moeilijke sporten als Tai-en Ju-Jitsu zeker onder de
competitievormen, vereisen veel training, ook buiten de normale trainingstijd bij de club.
Een van de vzw Saigen belangrijke punten voor het kind om aan sport te doen is het met plezier
kunnen deelnemen aan competitie en trainen op zijn niveau. Zolang onze coachses, ouders en
begeleiders dit voor ogen houden dan worden eventuele problemen, die zich zouden kunnen
voordoen vaak vanzelf opgelost.
Ouders moeten, als ze komen kijken proberen te genieten van hoe hun kind in het team plezier
beleefd. Vaak (in de wedstrijdvormen en minder in de recreatie) echter letten ze alleen op
gemaakte fouten (ook die van de scheidsrechter) en dit laten ze ook duidelijk horen. Zij mogen niet
de oorzaak zijn van onenigheid tussen de buduka’s/atleten, andere ouders of tussen coachses en
buduka’s/atleten (zie de "wenken" op de volgende pagina). Gelukkig gebeurd dit in onze schoot
van onze vzw Saigen zelden of nooit en wordt dit dan ook goed opgevolgd.
Onze jeugdsport zou er beter mee af zijn als ouders volstonden met de rol van een (positief
ingestelde) toeschouwer en niet als een soort assistent-coach (een coach heeft het al moeilijk
genoeg en heeft geen behoefte aan negen assistent-coaches). Wij hebben dit tot nu toe toch heel
goed kunnen inperken.
Als één van onze kinderen een fout maakt, weet hij dit zelf donders goed, daarom moedigen we
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hem daarna liever aan! Wij laten, als één van onze kinderen een slechte wedstrijd heeft gelopen,
hem dit eerst zelf verwerken. Deze goede raad geven we aan alle ouders:
Als we merken dat de ouders de bovengenoemde rol niet aankunnen, verzoeken we hun dan op
minstens 30 meter van hun favorite (zoon of dochter) op de bank zitten en te proberen van de
wedstrijd van hun zoon of dochter te genieten. Want alleen deze positieve benadering is voor zijn
of haar verdere ontwikkeling van belang.
Ouderavond
De ontmoeting tussen Jeugdsportcoördinator, coachses en ouder
Gezien wij momenteel met enkele succesvolle coaches werken, zijn deze zich bewust van het
belang zich te verzekeren van de hulp en de steun van ouders die goed op de hoogte zijn met de
gang van zaken. Dit om de kansen op onplezierige ervaringen te verkleinen houden wij een
bijeenkomst voor aanvang van het seizoen. Het voorkomt dat wij ons geconfronteerd zien met
“probleem-ouders”. Met andere woorden, de extra tijd en inspanning die tijdens een bijeenkomst
met ouders vergt, is zeker de moeite waard.
Het plannen en de voorbereiding
Het kost ons ongeveer een uur en een kwartier om de belangrijkste onderwerpen te behandelen.
Dewe bijeenkomst hoeft niet veel werk te kosten om succesvol te zijn. Het kan evenwel niet
genoeg benadrukt worden, dat belangrijk het is, om goed voorbereid te zijn en alles goed
georganiseerd te hebben zoals wij dit via onze vzw Saigen altijd trachten te doen.
Om de organisatie nog beter te laten verlopen, stellen we eigenlijk een kort overzichtsprogramma
in samen. Onze bijeenkomst moet zo vroeg mogelijk in het seizoen gepland worden, hoe eerder
hoe beter.
De gelegenheid die we hiervoor gekozen hebben is gemakkelijk toegankelijk en heeft steeds
plaats in een vergaderruimte, die de gewenste afmetingen heeft met de nodige voorzieningen
(zitplaatsen, licht, enz.). we sturen een uitnodiging om de ouders op de hoogte te brengen.
Tevens voegen wij bij deze uitnodiging een kort verslag over het doel van de bijeenkomst, het
belang ervan, en informatie over de datum, tijd en plaats waar de bijeenkomst plaatsvindt.
Ook sturen we het rooster van het team samen met adressen en telefoonnummers mee. Wij
bevelen dan ook aan, dat het secretariaat hierna de ouders nog een keertje opbellen, mailen om
hen aan de bijeenkomst te herinneren.
Inhoud en begeleiding van deze bijeenkomst
Zoals eerder gezegd is onze doeltreffende communicatie gebaseerd op een wederzijdse
benadering.
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Wanneer we een bijeenkomst leiden, worden ouders in de discussie betrokken i.p.v. dat ze beleerd
worden.
Dit bereiken we door: ouders aan te moedigen vragen te stellen; zo nu en dan vragen tot hen te
richten.
Wij geven hen het gevoel dat ze een bijdrage leveren aan de bijeenkomst en dat ze niet alleen
maar publiek zijn.
a) De opening (5 minuten).
Wij beginnen de vergadering met onszelf en eventueel onze coaches te introduceren.
Als we de ouders verwelkomen is het belangrijk hen te laten weten dat we hun belangstelling en
bezorgdheid waarderen. We prijzen hen voor het feit dat ze gekomen zijn. Vervolgens verstevigen
we onze geloofwaardigheid door achtergrondinformatie te geven. Zo vertellen wij hen over onze
ervaringen in de sport, de ervaring als coach en de speciale training die wij als lesgevers hebben
gehad (AB0, initiator, Instructeur B, enz.).
Tenslotte leggen we de bedoeling van de bijeenkomst uit en vertellen hen, dat we informatie zullen
verstrekken over de fundamentele dingen van de sport. (Zo nodigen hen uit een praktische
bijeenkomst bij te wonen).
b) Doelstellingen - Verschillende doelstellingen die de vzw Saigen in de jongerensport stelt (10
minuten).
Na het openingswoord zorgen we er een discussie op gang komen, betreffende onze
doelstellingen. Wij plaatsen de doelstellingen die het belangrijkste deel is om onze coachen te
vormen centraal. Zo proberen we er ook achter te komen waar de ouders de nadruk op gelegd
zouden willen hebben.
Als ouders en coaches samenwerken om misverstanden die kunnen ontstaan te beperken, kunnen
we zo ons doel eerder bereikt hebben.
c) Details van ons sportprogramma (10 minuten) - Gedurende dit gedeelte van de bijeenkomst,
moeten we details over hoe onze sportprogramma werken worden aangeboden. Zo verklaren we
aan de hand van programmapunten nader wat er van de kinderen en de ouders verwacht wordt.
De jeugdcommissie moet ervoor zorgen dat ouders betrokken worden bij de activiteiten die
gedurende het seizoen plaatsvinden.
d) De verschillende rollen van de coach en onderlinge verhoudingen (10 minuten) - Ouders zullen
er voordeel bij hebben als ze van onze coachingstijl afweten. Naast het beschrijven van de
positieve benadering waar we gebruik van zullen gaan maken, zo zouden we de ouders kunnen
aanmoedigen om deze, wanneer ze gewoon met hun kinderen omgaan, ook aan te wenden.
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e) De verschillende rollen van onze ouders en hun verantwoordelijkheden (20 minuten) - Het meest
belangrijke gedeelte van deze bijeenkomst is de ouders in te lichten over de verschillende
functies en verantwoordelijkheden die zij in de onze jongerensport en de vzw Saigen hebben.
Er zou over de volgende onderwerpen, die we al eerder in dit jeugdsportbeleidsplan behandeld
hebben, gediscussieerd moeten worden:
Met onze kinderen de keuze van de sport en het niveau waarop ze willen trainen en of
wedstrijden, overleggen.
De gevaren die erin schuilen wanneer deze ouders zich teveel met hun kinderen gaan
identificeren - de negatieve uitwerking van dit proces.
De compromissen die ouders moeten sluiten -belangrijke vragen waarop ouders in staat moeten
zijn met ja te antwoorden.
De gedragsregels voor ouders tijdens de wedstrijden -als coach bent zijn we verantwoordelijk
voor het team - en als ouders zijn ze verantwoordelijk voor hun eigen gedrag.
f)

De relaties coach - ouder (5 minuten) – 0nze ouders worden ingelicht over het feit, dat ze over
elk probleem dat zich voordoet u hierover kan wilt praten - wederzijdse communicatie. Wij
moeten hen laten weten waar en wanneer het voor ons het beste uitkomt hierover te praten.

g) Het sluitingswoord (20-30 minuten) – Zo zullen de bestuursleden/coach/ouder bijeenkomst
sluiten met een vraag-antwoord ronde. Wij zullen dan ook niet laten vooraf literatuur te
raadplegen om goed beslagen ten ijs te komen.

Geheugensteuntjes
Het belangrijkste doel van onze bijeenkomst tussen ouders en coach/bestuursleden het begrip in
onze vzw Saigen voor de jongerensport verbeterd wordt.
Ouders worden steeds uitgenodigd (d.m.v. een brief of normaal via email bijvoorbeeld). Dit gebeurd
een hele tijd van tevoren.
Om zeker te zijn van een geslaagde bijeenkomst, is het absoluut noodzakelijk, dat we ons goed
voorbereiden en alles goed georganiseerd hebben.
Zo is het belangrijk om tijdens de bijeenkomst onze ouders aan het discussiëren te krijgen, door
hen vragen te stellen.
Wanneer we de verschillende doelen van de jongerensport in onze vzw Saigen, de coaching stijl,
de verantwoordelijkheden van de ouders duidelijk belichten, is dit een stevige basis die we vormen
voor ons programma.
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Zo drukken we de aanwezige ouders op het hart dat we de coach/trainer/bestuurder bent en
verantwoordelijk voor het vzw Saigen team en dat zij verantwoordelijk zijn voor hun eigen gedrag.
De samenkomst ouders-coach-bestuurder is van vitaal belang voor het ontwikkelen van de
betrokkenheid en ondersteuning van de ouder. Een geslaagde bijeenkomst zal de solidariteit van
de atletische driehoek (coach, kind en ouder) helpen verstevigen en zal leiden tot een positieve
ervaring op het gebied van jongerensport in onze vzw Saigen.
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Bijlagen:
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TEAM GEGEVENS
NAAM

POSITIES

LIDNUMMER

GEB. DATUM

TELEFOON

Tevens naam, adres, tel. Nr. en lidnummer van de coach(es).
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TELEFOONKETEN

COACH/BEGELEIDER
telefoon: 0496/804.285

telefoon:

telefoon:

telefoon:

Telefoon

telefoon:

telefoon:

Telefoon

telefoon:

telefoon:

Telefoon

telefoon:

telefoon:

Telefoon

telefoon:

telefoon:

Telefoon

telefoon:

telefoon:

COACH/BEGELEIDER
Telefoon

De coach of begeleider belt de bovenste drie atleten. Dit zijn de atleten die het verst weg wonen van het
vertrekplaats. Deze atleten bellen de atleten die onder hen staan genoemd, enzovoort tot dat we onder
aan de lijst zijn aangekomen. De onderste drie spelers bellen de coach op, als teken dat de telefoonketen
rond is gegaan.
Als we geen gehoor krijgen, dan bellen de volgende op de lijst en blijven we degene die niet opneemt
proberen toch te bereiken.
Atleten die dicht bij elkaar wonen of met elkaar meerijden moet je in één rij zetten.
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Presentielijst
NAAM

DATUM

01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
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13.
14.
15.
16.
X = aanwezig
T = te laat
S = studie
W = werk
V = vacantie
? = afwezig zonder afmelden

BIJZONDERHEDEN
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LEEFTIJDSGROEPEN (met kenmerken)
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EN DE CONSEQUENTIES VOOR DE TRAINING
PREMINIEM/MINIEM

KADETTEN/BELOFTEN
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Levendige fantasie

Groei en veel beweging.

Logisch denken. Pubertijd

Pubertijd (op zoek naar eigen

overgang van kind naar

identiteit). Geen kind - geen

volwassene. Begrip.

volwassene.

Verschillend groeitempo

Versnelde groei. Houterig en

(jongens en meisjes). Betere

weinig conditie.

Serieus.

Volgroeid, wel sterker.

coördinatie, minder beweging.
SOCIAAL GEDRAG

Moeilijk werken met gehele

Groepsgedrag.

Meedenken/keuze.

Totaal groepsgedrag.

groep. Lichte of geen wedijver.

Onzekerheid buiten de groep.

Wedijver.

Doelbewust.

Bewegingsdrang niet

Trainingsvormen zijn

Wees "in" voor tegenwicht.

Werken met opdrachtvormen.

afremmen. Variatie/aansluiten

bespreekbaar. Wel ook

Persoonlijke benadering (i.v.m.

Specialisatie aan de hand van

op leefwereld (fantasie).

voordoen. Nog niet

beperkingen en

een goede uitleg. Accepteer

Voordoen, weinig uitleg. Veel

specialiseren, waken voor

mogelijkheden). Niet te zwaar

kritiek.

spel- en wedstrijdvormen. Geen

overdreven geldingsdrang.

belasten. Geef

Wees nog altijd consequent.

prestatie-eisen. Wees

Wees consequent.

verantwoordelijkheid.

Erg Afhankelijk.
CONSEQUENTIES

consequent.

Wees consequent.
Jongens en meisjes niet
gelijktijdig trainen.
Clubactiviteiten.
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N.B. De groepsindeling is globaal en slechts een indicatie. Uitzonderingen "bevestigen de regel".
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REGLEMENTEN VAN JEUGDWEDSTRIJDEN
DUO- EN FIGHTING SYSTEMS

LEEFTIJD

KATA

MINIEMEN

KADETTEN

BELOFTEN

MIN 12

MIN 14

MIN 18

8 t/m 11

12 t/m 14

15 t/m 18

8 t/m 14

14 t/m 17

18

BIJZONDERE

1) Voor alle groepen geldt van preminiemen en miniemen is het verboden naar het hoofd te slaan of te trappen in Fighting systems.

BEPALINGEN

2) Bij de preminiemen en miniemen moeten maar twee aanvallen uitvoeren in drie series Duo-Systems en de kadetten doen er drie aanvallen in dezelfde series
van het Duo-Systems.
MINIEMEN

KADETTEN

BELOFTEN

JUNIOREN

SENIOREN

MASTERS

SERIE A

Twee aanvallen

Drie aanvallen

Vier aanvallen

Vier aanvallen

Vier aanvallen

Vier aanvallen

SERIE B

Twee aanvallen

Drie aanvallen

Vier aanvallen

Vier aanvallen

Vier aanvallen

Vier aanvallen

SERIE C

Twee aanvallen

Drie aanvallen

Vier aanvallen

Vier aanvallen

Vier aanvallen

Vier aanvallen

SERIE D

Twee aanvallen

Drie aanvallen

Vier aanvallen

Vier aanvallen

Vier aanvallen

Vier aanvallen

SERIE A, B, C, D

DUO-SYSTEMS

Bij deze groep komt het er op aan snelheid, evicientie, explosiviteit,

Demostratie van technieken met opgelegde aanvallen.

uitstraling belangrijk in het Duo-Systems.
Wedstrijdvorm tegen één tegenstander beoordeeld in drie fases, afstand,
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worpen en ne waza technieken (houdgrepen judo, enz.)

Hier is belangrijk om zoveel mogelijk Ippons te verzamelen, full Ippon te

Is een demonstratie van een schijngevecht alleen en in groep.

behalen in het Fighting Systems

KATA

Deze vormen moeten synchroon met de nodige uitstraling techniciteit
gebracht worden en beoordeeld door een ervaren jury.

WEDSTRIJDDUUR

Premienen, miniemen hebben enkel in het Fighting systems een

Bij de preminiemen, miniemen, kadetten is het verboden naar het hoofd te

wedstrijdduur van 2 minuten, vanaf kadetten, beloften geld er 3 minuten

trappen en te slaan, offerworpen en wurgingen zijn ook verboden, bij de

wedstrijdduur.

beloften is dit verbod niet meer geldig.

Voor het Duo-Systems geld geen tijdsduur enkel de uitvoeringstijd is de

Bij de preminiemen, miniemen, kadetten gelden de opgelegde oefening

daadwerkelijke tijd die benut wordt.

maar in volgorde naar keuze, bij de beloften zijn deze door elkaar.

Voor Kata geldt een maximum tijd van 4 minuten wanneer deze gebracht met

Hier heb drie caterogiën: -12 jaar -14 jaar en -18 jaar .

muziek.
.
CLUBKAMPIOENSCHA

De wedstrijden worden gestreden tussen de verschillende gewichtsklassen en

De wedstrijden in de leeftijdscategorieën miniemen, kadetten, beloften en

PPEN VAN BELGIE

leeftijd voor het Fighting systems enkel bij het duo-systems is er geen

junioren worden gestreden tussen alle leden van onze federatie VJJF zonder

gewichtsklasse.;

selectie.

a. miniemen, kadetten:

tenminste 2 min wedstrijd Fighting Systems
drie duo-reeksen van 2 en 3 aanvallen

b. Beloften,Junioren en senioren : tenminste 3 min wedstrijd Fighting Systems
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vier duo-reeksen van 5 aanvallen door
elkaar
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HET VOLLEDIG REGLEMENTEN VAN JEUGDWEDSTRIJDEN
Belgian Ju-Jitsu Federation
Ligue Belge de Ju-Jitsu – Belgische Ju-Jitsu Federatie
Boomgaardstraat 22 B14, 2600 Berchem, BELGIUM
Tel/fax: 0032 (0)3 286 59 42
e-mail: info@vjjf.be – info@afjj.be

Wedstrijdreglement Fighting-system
Pré-miniemen 8jaar – 9jaar

1. Algemene bepalingen:

1. Alle wedstrijden worden beoordeeld volgens het wedstrijdreglement van de J.J.I.F..
2. De leeftijd waartoe men behoort, wordt bepaald door de leeftijd die men bezit op 31
december van het lopende kalenderjaar.
3. Dit reglement is geldig voor alle deelnemers, die niet ouder zijn dan 9 jaar op 31 december van het lopende
jaar.
4. Bij elke aangegeven verboden handeling, moet de scheidsrechter duidelijk aantonen
aan de kampers waarom de straf gegeven wordt.
5. In alle gevallen waarin het reglement niet voorziet, maar waarbij de scheidsrechter
van mening is dat de veiligheid van één of beide deelnemers in het geding is, zal de
scheidsrechter de wedstrijd onmiddellijk onderbreken en die maatregelen treffen
die hij nodig acht. Hij heeft niet het recht hierbij bestraffend op te treden, daarbij
de intentie van de handeling in acht nemend.
6. Kwetsuren mogen enkel behandeld worden door de EHBO post. Eventuele
behandelingen mogen enkel uitgevoerd worden door een gediplomeerde arts. *De blessuretijd
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bedraagt 2 minuten.

2. Duur van de wedstrijd

De duur van de wedstrijd is verdeeld in 1 ronde van 2 minuten zuivere speeltijd.

3. Beschermingsmateriaal

Verplicht :




Handbeschermers: rood en blauw
gebitbeschermer
been- en voetbeschermers: rood en blauw

Aangeraden :


Schelp voor de jongens

4. Gewichtsklassen.
Pré-

Pré

- De organisator kan verschillende categorieën combineren volgens het

miniemen

miniemen

aantal inschrijvingen en aantal deelnemers per categorie ( als er niet

jongens

meisjes

voldoende deelnemers zijn). Er dient steeds rekening gehouden te

-21kg

-20kg

-24kg

-22kg

-27kg

-28kg

-30kg

-32kg

-34kg

-36kg

-38kg

-40kg

worden met de veiligheid van de deelnemers
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+40kg

+ 42kg

5. Verboden handelingen
Deel 1

Deel 2

Deel 3

Alle slagen en trappen naar

Klemmen CHUI

Klemmen CHUI

(kansetsuwaza)

(kansetsuwaza)

het gezicht : SHIDO
Wanneer het gezicht geraakt
wordt : CHUI
Atemi

naar

de

borst

is

toegelaten
Verwurgingen

(jime-waza) :

Verwurgingen (jime-waza) : CHUI

CHUI
Uitvoeren van worpen op 2

Driehoekscontroletechnieken

knieën (Seoi-nage) (met de

met de benen (sankaku waza) :

intentie om op de knieën te

CHUI

gaan): SHIDO
Miniemen: Met 2 handen de
benen van de tegenstrever
onderuithalen, (vb. morotegari ): SHIDO
Offerworpen (tomoe nage)
SHIDO
Tani-otoshi is toegestaan
Het hoofd pakken

zonder

Het hoofd pakken zonder daarbij

daarbij een arm in te sluiten

een

(nekomwringingen) ; CHUI

(nekomwringingen) ; CHUI

Aanval

met

arm

in

te

sluiten

hoofd

omlaag(diving) : HANSOKU MAKE
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Na

een

goed

uitgevoerde

werptechniek of neerhaling,
opzettelijk

op

Samengevat : enkel houdgrepen
zijn toegestaan

de

tegenstander vallen ; CHUI

6. Controletijd (houdgrepen, OSAE-KOMI)

Controletijd

=

15 seconden

0 - 9 seconden

=

0 punten

10 - 14 seconden

=

1 punt = WAZA-ARI

15 seconden

=

2 punten = IPPON

aftikken

=

3 punten = IPPON
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Wedstrijdreglement Jeugd Fighting-system
Miniemen: 10-11jaar
1. Algemene bepalingen:

1. Alle wedstrijden worden beoordeeld volgens het wedstrijdreglement van de J.J.I.F..
2. De leeftijd waartoe men behoort, wordt bepaald door de leeftijd die men bezit op 31
december van het lopende kalenderjaar.
3. Dit reglement is geldig voor alle deelnemers, die niet ouder zijn dan 11 jaar op 31 december van het
lopende jaar.
4. Bij elke aangegeven verboden handeling, moet de scheidsrechter duidelijk aantonen
aan de kampers waarom de straf gegeven wordt.
5. In alle gevallen waarin het reglement niet voorziet, maar waarbij de scheidsrechter
van mening is dat de veiligheid van één of beide deelnemers in het geding is, zal de
scheidsrechter de wedstrijd onmiddellijk onderbreken en die maatregelen treffen
die hij nodig acht. Hij heeft niet het recht hierbij bestraffend op te treden, daarbij
de intentie van de handeling in acht nemend.
6. Kwetsuren mogen enkel behandeld worden door de EHBO post. Eventuele
behandelingen mogen enkel uitgevoerd worden door een gediplomeerde arts. *De blessuretijd
bedraagt 2 minuten.

2. Duur van de wedstrijd

De duur van de wedstrijd is verdeeld in 1 ronde van 2 minuten zuivere speeltijd.
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3. Beschermingsmateriaal

Verplicht :




Handbeschermers: rood en blauw
gebitbeschermer
been- en voetbeschermers: rood en blauw

Aangeraden :


Schelp voor de jongens

4. Gewichtsklassen.
Miniemen

Miniemen

De organisator kan verschillende categorieën combineren volgens het

jongens

meisjes

aantal inschrijvingen en aantal deelnemers per categorie ( als er niet

-24kg

-22kg

-27kg

-25kg

-30kg

-28kg

-34kg

-32kg

-38kg

-36kg

-42kg

-40kg

- 46kg

- 44kg

- 50kg

- 48kg

+ 50kg

+ 48kg

voldoende deelnemers zijn). Er dient steeds rekening gehouden te
worden met de veiligheid van de deelnemers

5. Verboden handelingen
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Deel 1

Deel 2

Deel 3

Alle slagen en trappen naar

Klemmen CHUI

Klemmen CHUI

(kansetsuwaza)

(kansetsuwaza)

het gezicht : SHIDO
Wanneer het gezicht geraakt
wordt : CHUI
Atemi

naar

de

borst

is

toegelaten
Verwurgingen

(jime-waza) :

Verwurgingen (jime-waza) : CHUI

CHUI
Uitvoeren van worpen op 2

Driehoekscontroletechnieken

knieën (Seoi-nage) (met de

met de benen (sankaku waza) :

intentie om op de knieën te

CHUI

gaan): SHIDO
Miniemen: Met 2 handen de
benen van de tegenstrever
onderuithalen, (vb. morotegari ): SHIDO
Offerworpen (tomoe nage)
SHIDO
Tani-otoshi is toegestaan
Het hoofd pakken

zonder

Het hoofd pakken zonder daarbij

daarbij een arm in te sluiten

een

(nekomwringingen) ; CHUI

(nekomwringingen) ; CHUI

Aanval

met

arm

in

te

sluiten

hoofd

omlaag(diving) : HANSOKU MAKE
Na

een

goed

uitgevoerde

werptechniek of neerhaling,
opzettelijk

op

Samengevat : enkel houdgrepen
zijn toegestaan

de

tegenstander vallen ; CHUI
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6. Controletijd (houdgrepen, OSAE-KOMI)

Controletijd

=

15 seconden

0 - 9 seconden

=

0 punten

10 - 14 seconden

=

1 punt = WAZA-ARI

15 seconden

=

2 punten = IPPON

aftikken

=

3 punten = IPPON
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Wedstrijdreglement Jeugd Fighting-system
Kadetten: 12-13-14jaar
1. Algemene bepalingen:

1. Alle wedstrijden worden beoordeeld volgens het wedstrijdreglement van de J.J.I.F..
2. De leeftijd waartoe men behoort, wordt bepaald door de leeftijd die men bezit op 31
december van het lopende kalenderjaar.
3. Dit reglement is geldig voor alle deelnemers, die niet ouder zijn dan 14 jaar op 31 december van het
lopende jaar.
4. Bij elke aangegeven verboden handeling, moet de scheidsrechter duidelijk aantonen
aan de kampers waarom de straf gegeven wordt.
5. In alle gevallen waarin het reglement niet voorziet, maar waarbij de scheidsrechter
van mening is dat de veiligheid van één of beide deelnemers in het geding is, zal de
scheidsrechter de wedstrijd onmiddellijk onderbreken en die maatregelen treffen
die hij nodig acht. Hij heeft niet het recht hierbij bestraffend op te treden, daarbij
de intentie van de handeling in acht nemend.
6. Kwetsuren mogen enkel behandeld worden door de EHBO post. Eventuele
behandelingen mogen enkel uitgevoerd worden door een gediplomeerde arts. *De blessuretijd
bedraagt 2 minuten.

2. Duur van de wedstrijd

De duur van de wedstrijd is verdeeld in 1 ronde van 3 minuten zuivere speeltijd.
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3. Beschermingsmateriaal

Verplicht :




Handbeschermers: rood en blauw
gebitbeschermer
been- en voetbeschermers: rood en blauw

Aangeraden :


Schelp voor de jongens

4. Gewichtsklassen.
Kadetten
jongens

Kadetten
meisjes

-34kg

-32kg

-37kg

-36kg

-41kg

-40kg

-45kg

-44kg

-50kg

-48kg

-55kg

-52kg

- 60kg

- 57kg

- 66kg

- 63kg

+ 66kg

+ 63kg

De organisator kan verschillende categorieën combineren volgens het
aantal inschrijvingen en aantal deelnemers per categorie ( als er niet
voldoende deelnemers zijn). Er dient steeds rekening gehouden te
worden met de veiligheid van de deelnemers

5. Verboden handelingen
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Deel 1

Deel 2

Deel 3

Alle slagen en trappen naar

Klemmen CHUI

Klemmen CHUI

(kansetsuwaza)

(kansetsuwaza)

het

gezicht zelfs

zonder

kracht: CHUI
Toegestaan naar het hoofd:
boogvormige slag

Verwurgingen

(jime-waza) :

Verwurgingen (jime-waza) : CHUI

CHUI
Uitvoeren van worpen op 2

Driehoekscontroletechnieken

knieën (Seoi-nage) (met de

met de benen (sankaku waza) :

intentie om op de knieën te

CHUI

gaan): SHIDO
Offerworpen (tomoe nage)
SHIDO
Tani-otoshi is toegestaan
Het hoofd pakken

zonder

Het hoofd pakken zonder daarbij

daarbij een arm in te sluiten

een

(nekomwringingen) ; CHUI

(nekomwringingen) ; CHUI

Aanval

met

arm

in

te

sluiten

hoofd

omlaag(diving) : HANSOKU MAKE
Ongecontroleerd

werpen:

CHUI
Na

een

goed

uitgevoerde

werptechniek of neerhaling,
opzettelijk

op

Samengevat : enkel houdgrepen
zijn toegestaan

de

tegenstander vallen ; CHUI

6. Controletijd (houdgrepen, OSAE-KOMI)
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Controletijd

=

15 seconden

0 - 9 seconden

=

0 punten

10 - 14 seconden

=

1 punt = WAZA-ARI

15 seconden

=

2 punten = IPPON

aftikken

=

3 punten = IPPON
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Wedstrijdreglement Jeugd Fighting-system
Beloften: 15-16-17 jaar
1. Algemene bepalingen:

1. Alle wedstrijden worden beoordeeld volgens het wedstrijdreglement van de J.J.I.F.,
rekening houdend met de volgende opgelegde straffen voor de betrokken
leeftijdgroepen
2. Bij elke aangegeven verboden handeling, moet de scheidsrechter duidelijk aantonen
aan de kampers waarom de straf gegeven wordt.
3. Kwetsuren mogen enkel behandeld worden door de EHBO post. Eventuele
uitgevoerd worden door een gediplomeerde arts. De blessuretijd
bedraagt 2 minuten
4. In alle gevallen waarin het reglement niet voorziet, maar waarbij de scheidsrechter
van mening is dat de veiligheid van één of beide deelnemers in het geding is, zal de
scheidsrechter de wedstrijd onmiddellijk onderbreken en die maatregelen treffen
die hij nodig acht. Hij heeft niet het recht hierbij bestraffend op te treden, daarbij
de intentie van de handeling in acht nemend.
5. Dit reglement is geldig voor alle deelnemers, die niet ouder zijn dan 17jaar op 31 december van
het lopende jaar.
2. Beschermingsmateriaal
Verplicht :



Handbeschermers: rood en blauw
been- en voetbeschermers:rood en blauw

Aan te raden :




Schelp voor de heren
Gebitsbeschermer (maar sterk aangeraden!!!)
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3. Duur van de wedstrijd
De duur van de wedstrijd is verdeeld in 1 ronde van 3 minuten zuivere speeltijd.
4. Controletijd (houdgrepen, OSAE-KOMI)
(Regels van junioren en senioren)
Controletijd

=

15 seconden (De deelnemer kan zich niet bevrijden)

10 seconden

=

1 punt = WAZA-ARI

15 seconden

=

2 punten = IPPON

Aftikken

=

3 punten = IPPON

5. Verboden handelingen
Deel 1

Deel 2

Alle rechte slagen en trappen

Het

naar

daarbij een arm in te sluiten

daarbij een arm in te sluiten

(nekomwringingen) ; CHUI

(nekomwringingen) ; CHUI

het

gezicht,

met

of

zonder raken (zelfs zonder

Deel 3

hoofd

pakken

zonder

Het

hoofd

pakken

zonder

kracht) : CHUI
Boogvormige aanval naar het
hoofd is toegelaten
Aanval

met

hoofd

naar

beneden (diving) : HANSOKU
-MAKE
Ongecontroleerd

werpen

CHUI
Na

een

goed

uitgevoerde

werptechniek, opzettelijk op
de tegenstander vallen ; CHUI
6. Gewichtsklassen.
jongens

meisjes

De organisator kan verschillende categorieën combineren volgens het

-46kg

-40kg

aantal inschrijvingen en aantal deelnemers per categorie*(als er niet

-50kg

-44kg

voldoende deelnemers zijn). Er dient steeds rekening gehouden te

-55kg

-48kg

worden met de veiligheid van de deelnemers

-60kg

-52kg

-66kg

-57kg
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Wedstrijdreglement Jeugd Fighting-system
Junioren 18-19-20 jaar
1. Algemene bepalingen:
1. Alle wedstrijden worden beoordeeld volgens het wedstrijdreglement van de J.J.I.F.,
rekening houdend met de volgende wijzigingen voor de betrokken leeftijdsgroepen.
2. Bij elke aangegeven verboden handeling, moet de scheidsrechter duidelijk aantonen
aan de kampers waarom de straf gegeven wordt.
3. In alle gevallen waarin het reglement niet voorziet, maar waarbij de scheidsrechter
van mening is dat de veiligheid van één of beide deelnemers in het geding is, zal de
scheidsrechter de wedstrijd onmiddellijk onderbreken en die maatregelen treffen
die hij nodig acht. Hij heeft niet het recht hierbij bestraffend op te treden, daarbij
de intentie van de handeling in acht nemend.
4. Kwetsuren mogen enkel behandeld worden door de EHBO post. Eventuele
behandelingen mogen enkel uitgevoerd worden door een gediplomeerde arts. *De blessuretijd
bedraagt 2 minuten.
5. Dit reglement is geldig voor alle deelnemers, die niet ouder zijn dan 20 jaar op
31 december van het lopende jaar.
2. Verboden handelingen
Deel 1

Deel 2

Deel 3

Alle rechte slagen en trappen

* het hoofd pakken zonder

* het hoofd pakken zonder

naar

daarbij een arm in te sluiten

daarbij een arm in te sluiten

(nekomwringingen) ;

(nekomwringingen) ;

CHUI

CHUI

het

gezicht,

met

of

zonder raken (zelfs zonder
kracht) : CHUI
Boogvormige aanval naar het
gezicht is toegelaten

*

aanval

met

hoofd

naar

beneden (diving ; HANSOKU
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-MAKE
Ongecontroleerd

werpen

CHUI
* na een goed uitgevoerde
werptechniek, opzettelijk op
de tegenstander vallen ; CHUI

3. Beschermingsmateriaal
Verplicht :



Handbeschermers: rood en blauw
been- en voetbeschermers: rood en blauw

Aan te raden :



Schelp voor de heren
Gebitbeschermer (sterk aangeraden !!!)

4. Duur van de wedstrijd
De duur van de wedstrijd is 1 ronde van 3 minuten zuivere speeltijd.
5. Controletijd (houdgrepen, OSAE-KOMI)
Controletijd

=

10 seconden

=

15 seconden (De deelnemer kan zich niet bevrijden)
1 punt = WAZA-ARI

15 seconden

=

2 punten = IPPON

Aftikken

=

3 punten = IPPON

6. Gewichtsklassen junioren
Heren

dames

-56kg

-49kg

-62kg

-55kg

-69kg

-62kg

-77kg

-70kg

-85kg

+70kg

De organisator kan verschillende categorieën combineren volgens het
aantal inschrijvingen en aantal deelnemers per categorie*(als er niet
voldoende deelnemers zijn). Er dient steeds rekening gehouden te
worden met de veiligheid van de deelnemers.
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-94kg
+94kg

Belgian Ju-Jitsu Federation
Ligue Belge de Ju-Jitsu – Belgische Ju-Jitsu Federatie
Boomgaardstraat 22 B14, 2600 Berchem, BELGIUM
Tel/fax: 0032 (0)3 286 59 42

Wedstrijdreglement Duo-system
Pré-miniemen 8jaar – 9 jaar
1. Algemene bepalingen:
Alle wedstrijden worden beoordeeld volgens het wedstrijdreglement van de J.J.I.F.,
rekening houdend met de volgende wijzigingen voor de betrokken leeftijdsgroepen.
De organisator heeft het recht om duo-koppels jongens, meisjes, mix, in 1 categorie samen te brengen.
2. Reeksen
Pré-miniemen 8j – 9j
Voeren uit: 2 aanvallen uit serie 1-2-3 naar keuze
Bij elke aanval kondigt de scheidsrechter 1 of 2 aan en niet Hajime!
Positie volledig overgelaten a/d deelnemers (behalve de eerste aanval van
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elke serie, en dit bij een jury rechts van Tori).
SERIE 1

SERIE 2

SERIE 3

Grijpaanval

Omarming- en

Slag-/stoot- en

nekgreepaanv

stampaanval

1

1

1

2

2

3

3

2

Rechts
nemen !!

3
4
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nemen !!
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Wedstrijdreglement Duo-system
Miniemen 10jaar – 11jaar
1. Algemene bepalingen:
Alle wedstrijden worden beoordeeld volgens het wedstrijdreglement van de J.J.I.F.,
rekening houdend met de volgende wijzigingen voor de betrokken leeftijdsgroepen.
De organisator heeft het recht om duo-koppels jongens, meisjes, mix, in 1 categorie samen te brengen.
2. Reeksen
Miniemen 10j – 11j
Voeren uit: 2 aanvallen uit serie 1-2-3 naar keuze
Bij elke aanval kondigt de scheidsrechter 1 of 2 aan en niet Hajime!
Positie volledig overgelaten a/d deelnemers (behalve de eerste aanval van
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elke serie, en dit bij een jury rechts van Tori).
SERIE 1

SERIE 2

SERIE 3

Grijpaanval
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Slag-/stoot- en

nekgreepaanv

stampaanval
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Wedstrijdreglement Duo-system
Kadetten 12 jaar – 13 jaar – 14 jaar
1. Algemene bepalingen:
Alle wedstrijden worden beoordeeld volgens het wedstrijdreglement van de J.J.I.F.,
rekening houdend met de volgende wijzigingen voor de betrokken leeftijdsgroepen.
De organisator heeft het recht om duo-koppels jongens, meisjes, mix, in 1 categorie samen te brengen.
2. Reeksen
Kadetten 12-14jaar
Voeren uit: 3 aanvallen uit serie 1-2-3 naar keuze + pré-attack
Bij elke aanval kondigt de scheidsrechter 1, 2 of 3 aan en niet Hajime!
Positie volledig overgelaten a/d deelnemers (behalve de eerste aanval van
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elke serie, en dit bij een jury rechts van Tori).
Pré-attacks of vooraanvallen zijn verplicht
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Wedstrijdreglement Duo-system
Beloften: 15 jaar – 16 jaar – 17 jaar
1. Algemene bepalingen
Alle wedstrijden worden beoordeeld volgens het wedstrijdreglement van de J.J.I.F.,
rekening houdend met de volgende wijzigingen voor de betrokken leeftijdsgroepen.
2. Reeksen
Beloften 15-17 jaar, voeren uit:
3 aanvallen uit serie 1 -2 - 3 – 4 volgens trekking door scheidsrechter + pré-attack
Bij technieken met wapens, worden beide wapens steeds in 1 hand genomen, de aanvaller laat het wapen vallen
dat hij niet nodig heeft. Voor elke aanval worden beide wapens terug in de hand genomen.
Pré-attacks of vooraanvallen zijn verplicht

SERIE 1
Grijpaanval

SERIE 2
OmarmingNekgreepaanv
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Wedstrijdreglement Duo-system
Junioren 18 – 19 - 20 jaar
1. Algemene bepalingen:
Alle wedstrijden worden beoordeeld volgens het wedstrijdreglement van de J.J.I.F.
2. Reeksen
Junioren 16-17j voeren uit:
3 aanvallen uit serie 1 -2 - 3 – 4 volgens trekking door de scheidsrechter + pré-attack
Bij technieken met wapens, worden beide wapens steeds in 1 hand genomen, de aanvaller laat het wapen
vallen dat hij niet nodig heeft. Voor elke aanval worden beide wapens terug in de hand genomen.
Pré-attacks of vooraanvallen zijn verplicht
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GROEP :

TRAININGSVOORBEREIDING
NAAM TRAINER

:
DATUM :
DUUR :

OPDRACHT(EN)

:

DOELSTELLING(EN) :

AANTAL MIN.

ONDERDEEL

OEFENSTOF

ORGANISATIE + ACTIVITEIT TRAINER
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TRAININGSVOORBEREIDING (vervolg)
AANTAL MIN.

ONDERDEEL

OEFENSTOF

ORGANISATIE + ACTIVITEIT TRAINER
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EVALUATIE:
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TRAININGSVOORBEREIDING
AANTAL MIN.

ONDERDEEL

WAT?

DATUM :
HOE?

WARMING-UP
….. minuten



tikspelen



inleidende

a) in de sfeer van de training
komen.
b) fysiek "in shape" komen.

vormen:

c) aanleerfase basistechnieken.

vangen/fielden/hoge
ballen


loopscholing

1)
….. minuten

WAAROM?



GOOIEN (en vangen)



FIELDEN



HOGE BALLEN

2)

3)

SPELSITUATIES
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….. minuten



stootslagverdediging



dubbelspel.



pick-offs.



relays.



combinaties.

….. minuten

….. minuten
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SLAAN (incl. stoten)



SPEL



HONKLOPEN

SAIGEN vzw

@Saigen_vzw

Kon. Fabiolapark 701, 9100 Sint-Niklaas

/saigenvzw

0823.571.966 | RPR, afdeling Dendermonde

saigen.be

SAIGEN VZW
Jeugsportbeleidsplan 2020-2025

PAGINA 87

diagrammen
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