
‘Ik zag op televisie eens een top tien van zelfverdedigingssporten, 
waaronder het Israëlische Krav Maga. Dat bleek een uitstekende 
aanvulling bij mijn werk. Ik was zelfs zo enthousiast dat ik sinds 
2011 trainingen verzorg in Papendrecht. Eén van de onderdelen is 
Strong Girls, waarmee we meisjes en vrouwen effectief weerbaarder 
maken tegen ongewenst gedrag.’ Jeroen van Mierle licht toe hoe 
zijn activiteiten met Safety and Selfdefense nauw aansluiten bij de 
doelstellingen van Orange the World.

‘Als politieagent heb ik meerdere malen geweldsincidenten meegemaakt. 
Daarom begon ik in 2005 met Krav Maga. Op een gegeven moment werd 
ik door mijn trainer gevraagd instructeur bij hem te worden. En sinds 2011 
verzorg ik met Safety and Selfdefense zelf trainingen voor volwassenen en 
kinderen. Ongeacht je conditie, vaardigheid, leeftijd en dergelijke is het voor 
iedereen aan te leren. Voor mijzelf is het een methode om me optimaal zeker 
te voelen.’

Geen Superwoman
‘Als je wordt aangevallen is het belangrijkste dat je weer veilig thuiskomt. Als 
je van de situatie weg kunt komen of afstand kunt houden, zijn dat de eerste 
en de beste opties. Daarbij is je mond je beste wapen. Maar mocht wegkomen 
of afstand houden niet lukken, dan heb je de vaardigheden om jezelf te 
verdedigen. Krav Maga komt er op neer dat je jouw belager in proportie 
uitschakelt, dus zonder over de grens van het strikt noodzakelijke te gaan. 
Daarbij moet je je wel blijven bedenken dat je niet onkwetsbaar bent; je bent 
geen Superwoman. Maar hoe vaker je traint, hoe vaardiger je wordt en hoe 
beter je kansen zijn. Eén van mijn leerlingen werd met een mes aangevallen, 

blokte de aanval en diende een stoot toe, waardoor de schade zeer beperkt 
bleef. Als instructeur doe je het daarvoor.’

Strong Girls
‘Strong Girls bestaat uit tien trainingen van een uur met 
weerbaarheidsoefeningen en zelfverdedigingstechnieken. Het gaat om 
uitstralen dat er met jou niet te spotten valt, opkomen voor jezelf, je 
zelfverzekerder voelen doordat je weet waartoe je in staat bent. Daardoor 
word je sterker en neemt je zelfvertrouwen toe. Helaas is het nog steeds nodig, 
maar we willen graag iets aanreiken om je te kunnen verdedigen. Dat doen 
we in een goede sfeer, waarbij hard en veilig trainen voorop staan. Iedereen is 
gelijk. Er is hier geen ruimte voor ego’s en stoer gedrag. Onze uitgangspunten 
zijn elkaar respecteren en elkaar helpen conditioneel, technisch en qua 
mentaliteit zo vaardig te worden dat je kunt uitdelen als dat echt noodzakelijk 
is. Op vrijdag 13 januari 2023 starten we weer met deze cursus’

Jeroen van Mierle van Safety en 
Selfdefense
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Sta op tegen geweld en intimidatie!

Orange 
the World

Een arm om je heen of op je been. Zonder dat je 
het wilt. Nagefloten, geknepen of achtervolgd 
worden. Of te maken krijgen met geweld op 
straat, of thuis. Helaas worden vooral vrouwen 
(maar in mindere mate ook mannen) nog veel 
te vaak lastig gevallen met zulke zaken. Om ons 
hier tegen uit te spreken én inwoners bekend te 
maken met mogelijkheden voor een luisterend 
oor, advies of hulp, start vrijdag 25 november 
2022 de jaarlijkse wereldwijde campagne  
Orange The World. 

‘Ook Papendrecht besteedt aandacht aan dit thema’, stellen wethouders Sophia de 
Keizer en Jaco van Erk namens het college van de gemeente Papendrecht. ‘Want ook 
in Nederland krijgt bijna één op de vier vrouwen te maken met seksueel, fysiek of 
psychisch geweld.’

Doen alsof je belt en jezelf filmen omdat je je niet veilig voelt door iemand die achter 
je aan blijft lopen of fietsen. En die je vervolgens agressief of intimiderend aanspreekt. 
Of iemand in je omgeving die steeds vervelender wordt, en uiteindelijk geweld tegen 
je gebruikt. Wethouder Sophia de Keizer is hier heel duidelijk over: ‘Zulke situaties zijn 
onacceptabel, maar komen helaas geregeld voor.’ 

Praat erover en doe aangifte
Erover praten met anderen én aangifte doen van geweld of intimidatie heeft altijd zin. 
Of je nu thuis lastig gevallen wordt of bij bekenden, familie, op het werk, op school, in 
het verkeer, bij de sportvereniging, in het uitgaansleven of waar dan ook. Dat kan lastig 
zijn omdat je niet weet waar je terecht kunt of omdat je belager je in de gaten houdt. 
Met deze campagne willen we stimuleren dat vrouwen en meisjes wél aangifte doen. 

Wat kunt ú doen
Iedereen kan iets doen om te zorgen dat vrouwen en meisjes zich veiliger kunnen 
voelen. Bijvoorbeeld door in te grijpen als je ziet dat iemand lastiggevallen wordt, 
door er iets van te zeggen als seksistische opmerkingen worden gemaakt, door te 
vragen of iemand hulp wil als je het gevoel krijgt dat zij zich niet veilig voelt. Een 
klein gebaar kan al het verschil maken. 

Ook rol voor grote groep mannen en jongens
Wethouder Jaco van Erk: ‘Om deze vrouwen verder te helpen en écht naast hen te 
staan, werken in Papendrecht onder meer Veilig Thuis, Sterk Papendrecht, Suppord en 
de gemeente samen.’ Dat doen we om zo te laten zien dat we als samenleving duidelijk 
nee zeggen tegen geweld en intimidatie. Om te laten zien dat iedereen iets kan doen 
om dit te stoppen. En om inwoners bekend te maken met mogelijkheden voor een 
luisterend oor, advies of hulp. Geweld tegen vrouwen werd vroeger vooral gezien 
als een probleem voor vrouwen zelf. Nu is er steeds meer aandacht voor de rol van 
mannen en jongens. Gelukkig is het overgrote deel van hen geen dader. En juist ook 
die grote groep mannen en jongens kan een belangrijke rol spelen als medestander 
om daarmee geweld en intimidatie tegen vrouwen te stoppen.
Om de boodschap te onderstrepen besteden wij aandacht aan de wereldwijde 
campagne van Orange the World. We vestigen onder meer met spotverlichting op 
het gemeentehuis de aandacht op de campagne en de boodschap. Suppord – het 
jongerenwerk in Papendrecht - biedt kinderen mogelijkheden om hun weerbaarheid te 
versterken (zie artikel elders op deze pagina). 

Met het dragen van de orange-pin gaven Papendrechtse raads- en collegeleden 
tijdens de raadsvergadering van donderdag 10 november brede ondersteuning 
aan Orange the World, de wereldwijde actie die geweld en intimidatie tegen 
vrouwen en meisjes wil indammen.

Weerbaarheids trainingen bij 
Suppord Zelfvertrouwen en 
weerbaarheid vergroten
Vergroten van zelfvertrouwen en weerbaarheid staan samen met omgaan 
met anderen en samenwerken centraal bij de weerbaarheidstrainingen 
van Suppord. ‘We zijn er voor alle kinderen en jongeren van 6 tot en met 
21 jaar in Papendrecht. Want iedereen moet kansen krijgen om zich te 
ontwikkelen en zich te laten zien’, vertellen de medewerkers van Suppord. 

‘Het maakt niet uit wat je achtergrond is, je bent hier van harte welkom om mee 
te doen aan allerlei activiteiten. Of om een praatje te maken met andere jongeren 
of de medewerkers van Suppord. We stimuleren kinderen en jongeren met het 
ontwikkelen van zelfstandigheid en van hun talenten. Eén van de manieren 
waarop we dat doen is met weerbaarheidstrainingen voor kinderen van 8 tot 
en met 16 jaar. Deze actieve training wordt gegeven door Remco Moet, die veel 
ervaring heeft met zulke trainingen. 

Kinderen en hun ouders die interesse hebben, zijn altijd welkom om langs te 
komen of om een kijkje te nemen op onze website: suppord.nl.’

Intimidatie of geweld door wie dan ook 
is onacceptabel, altijd. Meld dit ook 
altijd, om jezelf of anderen te helpen!
Is jouw (thuis)situatie niet oké of maak je je zorgen om iemand? Bel 
dan Veilig Thuis via 0800-2000. Zij zijn het advies- en meldpunt voor 
huiselijk geweld en kindermishandeling. Ook kun je binnenstappen bij 
Sterk Papendrecht of Suppord voor een luisterend oor, advies en hulp. 
Er staat altijd een professional voor je klaar om je verder te helpen. 

Veilig Thuis
Bel naar 0800-2000 Veilig Thuis 
bij (een vermoeden van) huiselijk 
geweld en/of kindermishandeling.
In noodgevallen, bel altijd 112

Lokale hulp
Loop binnen bij Sterk Papendrecht 
of Suppord voor een luisterend oor, 
advies en hulp dichtbij. Bellen kan 
natuurlijk ook.

• Bel Sterk Papendrecht via  
078 615 4741 of kom langs op 
Veerweg 127 in Papendrecht.

• Bel Suppord via 06- 360 02 932, 
kom langs op Boeieraak 1 in 
Papendrecht of kijk op  
www.suppord.nl

Meld geweld direct online

geweldtegenvrouwenmelden.nl

???

Safety and Selfdefense

‘Met Strong Girls maken we meisjes en vrouwen 
weerbaarder tegen ongewenst gedrag’

Meld geweld, scan de QR-code


