Resultaat Jongerenenquête Januari 2012
Begin januari 2012 werden 26 jeugdleden via een schriftelijke enquête gevraagd om informatie
omtrent de werking van de club, de eigen deelname aan de activiteiten binnen de club en eventuele
suggesties. Dit in het kader van de optimalisering van onze jeugdwerking (jeugdbeleidsplan 2011-12)
1. Schets van de ondervraagde jeugdleden
1.1. Leeftijd
Meer dan 2/3de van de jeugdleden bevindt zich in de
leeftijdscategorie van 8 tot 11 jaar. De groep 6-7j
komt vaak mee met oudere broer of zus. De overgang
van lagere naar middelbare school (12+j) is soms een
kantelmoment waarop andere interesses en meer
schoolwerk wat uitstroom teweegbrengt.
1.2. Graad en aantal jaren karateka

De grote meerderheid van de jeugdleden zijn beginnende karateka’s; 1 à 2 jaar lid van de club en
met een graad van 9de of 8ste kuy (witte en gele gordels).
2. Waar zoek je informatie op over de club?
Het is interessant om te weten hoe de karateclub haar
leden het best kan informeren over de activiteiten die zij
inricht. Bovendien wordt het internet steeds vaker
gebruikt om nieuwe leden te werven. Sai Sei Kan heeft
een eigen website op www.karateoudenaarde.be . De
eerder jonge leeftijd van de meeste deelnemers aan de
enquête, d.w.z. te jong om lid te zijn van facebook,
weerspiegelt zich in het feit dat als belangrijkste informatiebron de website wordt vermeld. De oudere
jeugdleden vermelden vaker ook facebook.
3. Op welke data kom je naar de karatetraining?
Iets meer dan de helft van de jeugdleden traint 2 maal per
week. Voor diegene die 1 maal per week een training
volgen, is dit vooral op woensdag.

4. Waarom kom je (nog) niet naar de training op
woensdag/zaterdag?
De mate van deelname aan de trainingen blijkt vooral
afhankelijk van andere activiteiten van de leden of van
de activiteiten van hun ouders. Dit verklaart
waarschijnlijk ook de grotere, eenmalige deelname op
woensdagavond in vergelijking met zaterdagmorgen.

5. Wat denk je over het doorschuifsysteem van de
trainers?
De jeugdleden hebben duidelijk een grote voorkeur
voor het doorschuifsysteem waarbij ze tijdens een
lesuur training krijgen van meerdere lesgevers. De
verschillen in ervaring, lesstijl en persoonlijkheid van
de lesgevers worden geapprecieerd. Wanneer toch
naar hun voorkeur werd gevraagd, hadden we de
indruk dat ervaring en het speelser aanbieden van de
lesinhoud licht doorwegen in de beoordeling.
6. Ik vind dat ik tijdens training…
De ondervraagde jeugdleden konden op deze vraag
eventueel meerdere antwoorden aankruisen. Bijna ¾
(19/26) van de jeugdleden heeft de indruk vooral te
trainen voor het examen dat ze afleggen om in graad
te mogen stijgen. Iets meer dan de helft vindt dat ze
veel trainen op kata, 1/3 vermeldde ook kumite.

7. Ik zou graag tijdens de training meer…
De voorkeur voor het trainen op de voorbereiding van
de examens en op kata is gematigd groter dan de
voorbereiding op wedstrijden en het beoefenen van
kumite. Opvallende ‘winnaar’ bij deze vraag is het
spelen van spelletjes (17/26), wat waarschijnlijk de
nog jonge leeftijd van de meeste deelnemers
weergeeft…

8. Doe je mee aan jeugdoefenwedstrijden?
Deelname aan jeugdoefenwedstrijden is vooralsnog
heel beperkt. Aangezien de wedstijden doorgaan op
zaterdagnamiddag zijn ‘andere activiteiten’ nog
steeds de meest aangegeven oorzaak van niet
deelname. Een bijna even grote oorzaak van de
afwezigheid op jeugdoefenwedstrijden is het gevolg
van het gevoel ‘niet graag deel te nemen aan
wedstrijden’. Een groot deel van de jeugdleden zijn
echter nog niet zo lang in training en zijn eerder
onbekend met hoe zo’n wedstrijd verloopt. Het feit dat deze wedstrijden minstens 1 maal per jaar
door Sai Sei Kan in Oudenaarde wordt georganiseerd zal allicht meer kinderen uitnodigen om
deelnemen. Zeer positief en veel belovend is het feit dat het gevoel ‘niet goed genoeg’ te zijn
nauwelijks leeft bij de karateka’s.
9. Wat vind je van de extra activiteiten (zoals
kersttraining, familietraining,…) die de club
organiseert?

Bijna 80 % van de jeugdleden blijkt enthousiast te zijn
over speciale ‘thema’ trainingen of activiteiten die
bovenop de gewone trainingen worden georganiseerd.
Enkele voorstellen van de jeugdleden betreffende
extra activiteiten (of aanpassingen van de trainingen)
die de club zou kunnen organiseren, zijn:
- drinkpauze tijdens de training
- buiten trainen (in het donker)
- jeugdkamp
- Halloweenspel in donkere zaal
- leukere opwarming
- onverwachts een ijsje na de training
- bezoek pretpark met de groep

