
JUDO 

De passie van 
Emile Heesters 
Door Hélène 

Tilburger Emile Hèesters(42) 
geeft judoles op de 
Mytylschool aan kinderen met 
beperkingen en stoornissen. 
Vanaf het begin blijkt dit een 
groot succes te zijn. Deze 
speciale kinderen judoën naar 
hartenlust In een ontspannen 
sfeer die Emile door zijn 
manier van lesgeven weet te 
creëren. 
Het Reeshof journaal ging een 
kijkje nemen op de dag dat de 
kinderen hun eerste examen 
gingen doen. Trots behaalden 
zij hun eerste gele slip of gele 
band. 

Jurist en judoleraar 

Ook Emile heeft een beperking. 
Op veertienjarige leeftijd 
adviseerde zijn fysiotherapeut 
om te gaan judoën. Het spasme 

in zijn rechter hand en voet 
belemmerde hem niet om negen 
jaar geleden de zwarte band te 
halen. 
In Goirle bij sportschool Jan de 
Rooy deed hij G-examen, de 
judobond stelde wel dezelfde 
eisen als bij judoka's zonder 
beperking. Na het volgen van 
een cursus bij de Judobond was 
Emile ook bevoegd om les te 
gaan geven. EmHe is een 
technische judoka die niet 
deelneemt aan wedstrijden. 
Momenteel is hij bezig om zijn 
tweede graad te bemachtigen 
en een volgend leraarsdiploma, 
zodat hij ook zelf een vereniging 
kan gaan runnen. 

In het dagelijks leven is Emile 
werkzaam als jurist en contract
en licentiemanager bij Provincie 
Noord-Brabant. Emile is op het 
juridische vlak wat minder uren 
gaan werken. Hij kan nu wat 
meer tijd steken in de lessen 
voor Judovereniging 

Hilvarenbeek. Iedere don
derdagmiddag start de les om 
16.00 uur in de gymzaal van de 
Mytylschool. De kinderen helpen 
eerst mee om de judomatten 
neer te leggen en na de 
judogroet sensei re start de 
groep met een spelletje. Sensei 
re betekent 'leraar goedendag'; 
b/yjudo is het heel belangrijk dat 
je respect hebt voor elkaar. 
Daarna begint de judoles en ook 
na afloop klinkt de sensei re. 

Permanente toestand 

Emile: "Ik ben in Hilvarenbeek 
begonnen en daar geef ik nog 
steeds les aan gezonde 
kinderen. Ik word daar niet als 
anders gezien. Hilarisch was wel 
dat een opa ooit serieus dacht 
dat ik gewond was. Ik gaf als 
antwoord dat het een 
permanente toestand was." 
"Daarna ben ik kennis
makingslessen gaan geven in 
het speciaal onderwijs op de 
ZML-school De Bodde en op De 
Spreekhoorn, een school voor 
kinderen met auditieve en/of 
communicatieve beperkingen. 
Dit werd georganiseerd door 
Special Heroes, een landelijk 
sportstimuleringsprogramma 
voor leerlingen in het speciaal 
onderwijs. Deze leerlingen 
kunnen via clinics zelf ervaren 

hoe leuk sporten en bewegen 
is. Special Heroes heeft ook 
eën groot aantal judomatten 
voor de judoles op de 
mytylschool gesubsidieerd." 
Meest dankbare les 
In maart 2012 gaf Emile zijn 
eerste les aan elf kinderen op 
de mytylschool. Daarna 
hebben zich nog meer 
leerlingen aangemeld. Niet 
alleen de kinderen van de 
mytylschool kunnen een 
proefles nemen, ook andere 
kinderen met een beperking 
mogen meedoen. Judo is een 
gezonde manier van bewegen, 
omdat het terug te voeren is 
naar de basis van de motoriek. 
Door technieken leert een 
judoka hoe men balans kan 
houden en een val kan breken. 
Daarbij is de sport goed voor 
de sociale vaardigheden. 
Emile: "De judoles op de 
Mytylschool is mijn meest 
dankbare les. Ik heb deze les 
zelf uit de grond gestampt en 
het was direct een hit. 
Momenteel krijg ik assistentie 
van student Guus Cloo(17). 
Ook hij heeft de juiste klik met 
de kinderen en mij." 

Ook geïnteresseerd in de 
judolessen van judoka Emile 
Heesters? Mail dan naar 
e.heesters@tiscali.nl 


