Gezond Sporten
2014 EHBSO
Het project “Gezond Sporten – Jita Kyoei“ loopt over 4 jaar van 2013 t/m 2016.
In vorig judocontact verscheen de uitleg van dit project en wat je moet doen als club of jeugdige judoka om op het einde
van de rit de EHBSO koffer of EHBSO etui in ontvangst te kunnen nemen.
2014 ging het jaar worden van de “ongevallenpreventie”. Aangezien er op Europees vlak
onderzoek en werk verricht wordt rond ongevallenpreventie binnen de judosport, lijkt het ons
opportuun om onze violen daarop verder af te
stemmen en dit item “ongevallenpreventie”
voor 1 jaar uit te stellen. Daardoor komt het
eerste deel van “Eerste Hulp Bij
SportOngevallen” (EHBSO) in aanmerking om
uit te voeren in 2014.
Hou zeker de website, nieuwsbrief en het
judocontact in het oog om de volgende bijscholingen rond “EHBSO” in 2014 zeker te

kunnen bijwonen. Het jaar 2014 wordt het jaar
van de “EHBSO” i.p.v. het jaar van de ongevallenpreventie! Als club en judoka zal je handige

tips en weetjes krijgen om gepast in te grijpen
bij kwetsuren en ongevallen. Tot op één van
onze bijscholingen!

Gezond Sporten – Jita Kyoei
Thema I (2013-2014)
Gezond Judo
Item I (2013)
Gezonde
Voeding

Thema II (2014*-2016)
EHBSO

Item II (2015*)
Ongevallenpreventie

Item III (2014*-2016)
EHBSO

Ethisch Verantwoord Sporten
EVS nieuws
In de volgende judocontacten stellen we steeds
3 gedragscodes; één van elke doelgroep; judoka,
ouder en trainer/coach in de kijker.
De EVS posters en boekje betreffende de
gedragscodes zijn nog steeds beschikbaar.
Indien je deze als club alsnog wenst te bekomen
neem contact op met silvia@vjf.be

De clubs die hun posters hebben uithangen, mogen daarvan een leuke mooie foto sturen naar silvia@vjf.be. Dan komt dit zeker in
de lijst van EVS vriendelijke clubs op de website. De allerleukste foto komt in het volgende judocontact. Zeker doen!

Kies niet steeds de gemakkelijke weg!

Projecteer je eigen dromen niet op je kind.

Doe steeds je uiterste
best op training en op
tornooien. Train met
iedereen. Moeilijk gaat
ook. Je kan van iedereen iets bijleren.

Wees steeds realistisch. Het
is absoluut niet fout als uw
kind recreatief wil sporten.
Ook al was je in je jeugd een
kampioen of wilde je een
echte kampioen zijn, wil niet
zeggen dat je zoon of dochter
ook deze ambitie heeft.

Respecteer de beslissing van
de scheidsrechter / organisatie.
De scheidsrechter/organisatie zal de kamp van je
judoka eerlijk beoordelen. Trek zijn/haar beslissing
niet in twijfel en leg je neer bij de beslissing van de
scheidsrechter/organisatie. Dit zorgt voor een aangename en gemoedelijke sfeer op de wedstrijd.
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