Onderdelen van de Kidsclub
Jeugdpaspoort
Eén van de voordelen die jeugdleden van de Judo Bond
Nederland krijgen, is het officiële JBN jeugdpaspoort. De
leraar draagt zorg voor het bijschrijven van de behaalde
graduaties. Bij deelname aan wedstrijden is het tonen van het
paspoort verplicht. Alle nieuwe leden tot 12 jaar, ontvangen
het jeugdpaspoort. Naast alle officiële gegevens wordt in het
paspoort ook uitgelegd hoe men Japanse woorden uitspreekt
of hoe een judoband geknoopt dient te worden’.
http://www.digidojo.nl/
Voor de jeugdleden is een website ontwikkeld: http://www.digidojo.nl/. De website is
opgebouwd uit een open en afgeschermd gedeelte. Het open deel is voor iedereen
toegankelijk om bijvoorbeeld informatie te verkrijgen over technieken, een
spreekbeurt, het laatste nieuws, evenementen, etc. Daarnaast wordt er een weblog
bijgehouden door wereldkampioene Marhinde Verkerk en toptalent Kitty Bravik. De
topjudoka’s zullen met regelmaat op deze site hun belevenissen binnen en buiten het
judo met de rest van de wereld delen. Hiermee worden zij de gezichten van de
Kidsclub. Om toegang te krijgen tot het afgeschermde gedeelte krijgt ieder jeugdlid in
zijn welkomstbrief een gebruikersnaam en wachtwoord. Daarmee kan men een eigen
digitaal judopaspoort bijhouden en foto’s, filmpjes, persoonlijke resultaten en nieuws
uploaden. Om de community te versterken is er ook een mogelijkheid om
judovrienden te zoeken. Een kind kan als het is ingelogd vriendjes van de club
opzoeken en een bericht sturen.
Kyu-kaarten
De JBN heeft zijn eigen kyu-kaarten. Van de gele tot en met de
bruine band staan de technieken beschreven die men moet
beheersen voor een bepaalde band. Je kunt op de website zelfs
filmpjes bekijken waarin de technieken worden toegepast. Zo
kan men precies nagaan welke technieken men nog moet leren
om een volgende band te behalen.
Rugembleem
Wanneer een lid inlogt op http://www.digidojo.nl/ krijgt het
de mogelijkheid om een rugembleem te bestellen. Dit is
niet zomaar een rugembleem, de voornaam van het lid en
de naam van de sportschool worden op het rugembleem
gedrukt. Het is de bedoeling dat, volgens goed gebruik in
de judosport, het rugembleem op het eigen judopak wordt
genaaid. De judovrienden zullen het rugembleem zien
tijdens trainingen en wedstrijden. Hierdoor is de Kidsclub
direct zichtbaar, binnen de doelgroep. Steeds meer
kinderen kunnen zich hierdoor identificeren met de
Kidsclub.

