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ETHIAS, PARTNER VAN 
DE VLAAMSE JUDOFEDERATIE

JUDO

MEER NOG !
V ia haar par t ner ship met de 
sportfederaties,  waaronder de Vlaamse 
Judofederatie, geeft Ethias invulling aan 
haar waarden als humanisme, ethiek, 
engagement en nabijheid.
Gestoeld op haar ervaring als onderlinge 
verzekeraar biedt Ethias zowel aan 
par t iculieren als verenig ingen, 
collectiviteiten als ondernemingen 
verzekeringscontracten aan met de 
beste prijs/kwaliteitverhouding.

Voor meer info : 
www.ethias.be/sport

VERZEKERD

Ethias NV, rue des Croisiers 24, 4000 Luik RPR Luik 
BTW: BE 0404.484.654 – IBAN: BE72 0910 0078 4416 - BIC: GKCCBEBB
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H A J I M E

Beste judoliefhebbers,
2019 is alweer sterk en snel uit haar startblokken geschoten. De reeks jeugdkam-
pioenschappen hebben geleid tot nieuwe kampioenen terwijl onze topatleten in 
de race naar het EK en bijhorende punten voor de Olympische selectie gestapt 
zijn.

Op het Vlaams kampioenschap beleefden we een première met de projectie van 
de simultane wedstrijden van Matthias Casse op het wereld tornooi van Parijs. Mooi 
was het om te zien hoe iedereen in zaal meeleefde met Matthias, hoe iedereen in 
de zaal het niveau van judo bewonderde en uiterst mooi was het om te zien dat 
de jonge Vlaamse medaillewinnaars zich vol overgave storten in het bewonderen 
en tegelijk becommentariëren van de wedstrijd. De band BASIS <> TOPSPORT 
kon niet mooier aangetoond worden. Dit (topsport) is waar de basis naar toe kan 
gaan, dit (de basis) is waar het voor topsport allemaal begint!

Het Belgisch kampioenschap toonde dan weer de Kaizen filosofie die o zo eigen 
is aan de judosport: veranderen naar beter, steeds beter willen worden. Met een 
betere opstelling, met betere live verslaggeving zorgden de medewerkers voor 
meer rust, voor meer concentratie en voor meer comfort voor coaches en judoka’s.

Wat de federatiemedewerkers echter niet kunnen zonder uw hulp, is zorgen voor 
meer publiek.

Laat ons een kat een kat noemen: judo is geen sport waar de neutrale sportlief-
hebber toe aangetrokken wordt, zeker al niet tijdens een zonovergoten week-
end. Judotoeschouwers zijn kenners, zijn mensen met familieleden of vrienden 
die op de mat staan en die krijgen we enkel maar in de zaal met uw steun. Vanuit 
de clubs kunnen leden en sympathisanten worden aangemoedigd, en geholpen 
om de jongens en meisjes vocaal te steunen en dat verdienen zij allemaal! Judo 
is een veeleisende sport, een harde sport en een sport die goed is voor zowel 
lichamelijke als geestelijke en morele ontwikkeling. Met uw steun gaat dat echter 
gemakkelijker.

Zeggen dat er niet veel toeschouwers waren op het BK Jeugd, is correct. Zeggen 
dat er maar weinig clubs waren die een groepje supporters meehadden, is ook 
correct. Laat ons daar allemaal samen aan werken, en elk idee of initiatief is wel-
kom om van een judokampioenschap terug een feest te maken in een volle zaal.

Tot slot wens ik Sylvie De Graeve te danken voor 21 jaar trouwe dienst binnen 
het secretariaat van de Vlaamse Judofederatie. Met een ongeziene loyaliteit en 
betrokkenheid stond zij mee aan de basis van vele evoluties die wij als sportfe-
deratie hebben doorgemaakt. Vanwege de Raad van Bestuur, het personeel en 
de vele vrijwilligers wensen we haar veel succes toe in haar nieuwe uitdaging. 
Dankjewel!

Bart Demuynck
voorzitter VJF
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T O P S P O R T

Terugblik IJF World Tour 2018: 

14 Belgische medailles
Bij de start van 2019 blikken we graag even terug op de prestaties van ’s lands beste judoka’s op de World Judo 
Tour van de IJF. Zeven Belgische topjudoka’s behaalden samen 14 medailles op de Grand Prix, Grand Slam en 
Masters tornooien georganiseerd door de Internationale Judofederatie. We zetten ze hierna even op een rijtje 
samen met hun palmares op de World Tour van 2018 en hun plaats op de wereldranglijst van hun gewichtsklasse.

Grote slokop van eremetaal was Charline 
Van Snick (-52kg) die met 5 medail-
les kan terugblikken op een succesvol 
2018. Na een vijfde plaats op de Grand 
Prix van Parijs in het voorjaar, kwam de 
Waalse judoka op dreef en pakte drie 
keer brons, met name op de Grand Slam 
van Düsseldorf, de Grand Prix in Zagreb 

en de World Masters in Guangzhou. Op 
de Grand Prix in Boedapest won ze zil-
ver en in Den Haag goud. Op het WK in 
Bakoe greep ze naast het eremetaal en 
belandde met een vijfde plaats net niet 
op het podium. Charline staat momen-
teel vijfde op de wereldranglijst van haar 
gewichtscategorie.

Met drie podiumplaatsen volgt 
Antwerpenaar Matthias Casse (-81kg) 
in het kielzog van de Waalse. De voor-
malige Wereldkampioen bij de junio-
ren (2017) voegde drie zilveren plakken 
toe aan zijn collectie via de Grand Prix 
in Agadir en in Zagreb, alsook op de 
Grand Slam in Abu Dhabi. Matthias 

Charline Van Snick Matthias Casse

Gabriella Willems Sami Chouchi
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greep bovendien drie keer naast het 
podium, maar bereikte een verdienste-
lijke vijfde plaats op de Grand Slam van 
Düsseldorf, de Grand Prix in Hohhot en 
de World Masters in Guangzhou. Op 
zijn eerste WK bij de senioren eindigde 
hij op een mooie zevende plaats. In de 
world ranking van zijn gewichtsklasse 
staat Matthias op de achtste plek.

Derde in de ranking is Gabriella Willems 
(-70kg). Zij won zilver op de Grand Prix 
in Cancun en brons op die van Den 
Haag. In Agadir eindigde de judoka op 
een zevende plaats.  Ze staat op de 27ste 
plaats in de IJF-rangschikking.

De volgende vier atleten hebben elk 
één medaille gewonnen in de World 
Tour. 

De Europese Vice-kampioen (-81kg) 
Sami Chouchi die zilver pakte op het 
EK in Tel Aviv, beklom het hoogste 
podium op de Grand Prix in Cancun 
waardoor hij goud op zak stak. Hij 
belandde tevens op de vijfde plaats op 
de Grand Prix in Budapest. Hij staat op 
de 17de plaats op de IJF-ranking.

Europees kampioen bij de -100kg 
Toma Nikiforov won zilver op de Grand 
Slam van Ekaterinburg alsook een vijfde 
plaats op die van Düsseldorf. Op de 
Grand Prix van Budapest viel Nikiforov 
onfortuinlijk uit voor de rest van 2018 
met een knieblessure die resulteerde 
in een operatie en die hem ook verhin-
derde om deel te nemen aan het WK 
in Bakoe. Hij staat op de 13de plaats 
van de wereldranglijst in zijn gewichts-
klasse. Na een lange revalidatie komt 
hij dit voorjaar terug in actie.

Antwerpse judoka Roxane Taeymans 
(-70kg) won zilver op de Grand Prix 
van Tunis. Op de GP van Agadir greep 
Roxane net naast het podium met een 
vijfde plaats en in Cancun bereikte ze 
met haar zevende stek toch nog de 
Top-acht. Wereldwijd staat ze op de 
21ste plaats.

Joachim Bottieau (-90kg) won zilver op 
de Grand Prix van Agadir. In Den Haag 
behaalde hij een verdienstelijke vijfde 
plaats. In de wereldranking staat hij op 
de 48ste plaats.

Christian Pierre

Toma Nikiforov

Joachim Bottieau

Roxane Taeymans



MATSURU

Wilsport - Matsuru
Leenstraat 21, 9750 Zingem

www.wilsport.be
wilsport@skynet.be

09 390 88 48
0475 25 14 10

Openingsuren winkel:
maandag, woensdag en vrijdag van 9u tot 12u30

maandag van 17u tot 19u 
of op afspraak

Sportmatten

DVD’s en boeken

Borduren en zeefdruk Bekers en medailles op maat

Geborduurde badges

Textiel

uw partner in budosport

Al uw gevechtssportartikelen

Offi ciële partner VJF



JUDOCONTACT 2019-01 — 9

W E R E L D R A N G L I J S T

Mannen (BEL)

8e -81 kg CASSE Matthias (JC Fudji Yama Boom-Schelle) 4245 ptn

23/02/19 Düsseldorf Grand Slam 2019 3e pl.

15/12/18 Guangzhou Masters 2018 5e pl.

13e -81 kg CHOUCHI Sami (FFBJ) 2620

24/01/19 Tel Aviv Grand Prix 2019 3e pl.

17e -100 kg NIKIFOROV Toma (VJF) 2570

21e -60 kg VERSTRAETEN Jorre (FFBJ) 1977

24/01/19 Tel Aviv Grand Prix 2019 1e pl.

32e -66 kg VAN GANSBEKE Kenneth (FFBJ) 1334

39e -90kg BOTTIEAU Joachim (JS Geraardsbergen) 1340

16/11/18 The Hague Grand Prix 2018 5e pl.

42e -73 kg VAN TICHELT Dirk (JC Koksijde) 1175

78e +100 kg HARMEGNIES Benjamin (FFBJ) 418

U21 Dutch Open 12&13/01/2019
-73kg Kagermanov o Aslembek (JC Koksijde) 1e pl.

-81kg Van Den Herrewegen Jitse (JC Herzele) 1e pl.

-55kg Decuyper Nathan (JC St.Pieters Leuuw) 3e pl.

-81kg Foubert Karel (JC Olympia Brugge) 3e pl.

U18 Dutch Open 12&13/01/2019
-46 kg Naert Olivier (JC Koksijde) 1e pl.

-81kg Nesirkoyev Ilman (Judo Team international) 1e pl.

-81kg Nesirkoyev Ilman (Judo Team international) 1e pl.

-55kg Altemirov Deny (JC Gent-Drongen) 2e pl.

-55kg Demets Robbe (JC Koksijde) 3e pl.

-55kg Decorte Remi (JC Koksijde) 3e pl.

U15 Dutch Open 12&13/01/2019
-50kg Shahberdian Gianni (Satori Kwai Mortsel) 3e pl.

Vrouwen (BEL)

6e -52 kg VAN SNICK Charline (FFBJ) 4678 ptn

15/12/18 Guangzhou Masters 2018 3e pl.

16/11/18 The Hague Grand Prix 2018 1e pl.

25e -70kg TAEYMANS Roxane (Satori Kwai Mortsel) 1748

25e -48 kg JURA Anne sophie (FFBJ) 1573

16/02/19 Oberwart European Open 2019 5e pl.

27e -70 kg WILLEMS Gabriella (FFBJ) 1670

16/11/18 The Hague Grand Prix 2018 3e pl.

41e -57 kg LIBEER Mina (JS Merelbeke) 932

16/11/18 The Hague Grand Prix 2018 5e pl.

86e -78kg BERGER Sophie (FFBJ) 183

96e -70 kg MANSOUR Lola (FFBJ) 176

130e -52kg RYHEUL Amber (K. Ieperse JC Neko) 118

16/02/19 Oberwart European Open 2019 3e pl.

U21 Dutch Open 12 & 13/01/2019
-48kg Berton Jolien (JC Eernegem) 2e pl.

-78kg Schrenk Isabelle (JC Herzele) 2e pl.

-70kg Desender Demi (JC Koksijde) 3e pl.

+78kg Hespel Femke (Koninklijke Ieperse JC) 3e pl.

U15 Dutch Open 12 & 13/01/2019
-57kg Vanluchene Jasmien (JC Kruishoutem) 3e pl.

Matthias Casse

Charline Van Snick

IJF Wereldranking
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S P O R T B E L E I D

Samen naar een effectief  
en efficiënt VJF
De VJF speelt in op een kwalitatievere werking door de komst van Koen Sleeckx als directeur topsport, Christian 
Pierre als communicatieverantwoordelijke en mezelf als operationeel manager. 

We staan voor vele uitdagingen in 
2019, toch zijn er al grote stappen 
genomen richting de toekomst van 
onze judofederatie. Er zijn steeds min-
der subsidies en we krijgen meer con-
currentie van andere gevechtssporten. 
Ik zie de toekomst van onze mooie 
sport echter positief tegemoet. In mijn 
inwerk periode met de uitgebreide 
overdracht van Sylvie, merkte ik reeds 
dat er veel enthousiasme en vooral 
veel goesting is om er iets moois van te 
maken. Ik ben zeker aangenaam verrast 
over de bereidwilligheid van vele vrij-
willigers om zich in te zetten voor hun 
sport en wil zeker en vast deze mensen 
reeds van harte bedanken want zonder 
hen is er geen bezieling meer.

Wat de provinciale comités betreft, 
weten jullie dat er veranderingen op til 
zijn met als doel alle provincies meer 
centraal aan te sturen door de VJF. Op 
die manier kunnen we voor een betere 
ondersteuning zorgen zodat de pro-
vincies niet afzonderlijk een oplossing 
moeten zoeken, maar de energie net 

gebundeld wordt. Op deze wijze kun-
nen we meer gestuurd optimaliseren. 
Daarvoor is er evenwel veel input van 
de provincies nodig om de noden en 
wensen in kaart te brengen. Aangezien 
er vele mensen vandaag reeds gemoti-
veerd zijn om dit jaar in jaar uit te doen, 
ben ik er vast van overtuigd dat net die 
mensen nog meer voldoening zullen 
halen wanneer de federatie meer op 
een geoliede machine zal lijken.

Ik verwijs graag naar het project geleid 
door vrijwilligers die hun hart gesto-
ken hebben in het uitdokteren van 
een praktische en haalbare weging en 
loting software voor cluborganisaties 
en PK’s. Zo kan elke provincie op een-
zelfde manier en met dezelfde mid-
delen zijn tornooien op een degelijke 
manier organiseren. De oefening is nu 
om zulke zaken op andere fronten door 
te trekken.

Als Judofederatie willen we benadruk-
ken dat we jullie input nodig hebben 
om samen te groeien, te evolueren 

naar een federatie die elke van jullie 
onderschrijft en steunt. Een federatie 
waar we trots op kunnen zijn er deel 
van uit te maken.

Wij kijken er alvast naar uit. Jullie toch 
ook?

Sophie Block
Operationeel Manager VJF

Sophie Block

Leeftijds- en gewichtscategorieën 2019
Basis leeftijds- en gewichtscategorieën 2019

U9 U11 U13 U15 U18 U21 +21

°2011-2012-2013 °2009-2010 °2007-2008 °2005-2006 °2002-2003-2004 °1999-2000-2001 °1998 of vroeger

Jongens en meisjes jongens meisjes jongens meisjes jongens meisjes jongens meisjes

Kampen per 
kalenderjaar.  
Bij noodzaak  
leeftijds- en  
geslachts-

overschrijdend.

maximaal 10% 
gewichtsverschil

maximaal 10% gewichtsverschil
(te beginnen bij het lichtste gewicht)

- 34kg - 32 kg -42 kg*  - 55 kg* - 44 kg*

- 38 kg - 36 kg - 46 kg* - 60 kg - 48 kg - 60 kg - 48 kg

- 42 kg - 40 kg - 50 kg - 40 kg - 66 kg - 52 kg - 66 kg - 52 kg

- 46 kg - 44 kg - 55 kg - 44 kg - 73 kg - 57 kg - 73 kg - 57 kg

- 50 kg - 48 kg - 60 kg - 48 kg - 81 kg - 63 kg - 81 kg - 63 kg

- 55 kg - 52 kg - 66 kg - 52 kg - 90 kg - 70 kg - 90 kg - 70 kg

- 60 kg - 57 kg - 73 kg - 57 kg - 100 kg - 78 kg - 100 kg - 78 kg

- 66 kg - 63 kg - 81 kg - 63 kg + 100 kg + 78 kg + 100 kg + 78 kg

+66 kg + 63 kg - 90 kg - 70 kg

+ 90 kg + 70 kg

* internationaal niet erkend

wedstrijdduur

1 min. 30s 2 min. 2 min. 3 min. 4 min. 4 min. 4 min.
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Ippon door Antonino Petricone (KJC Beveren) met zijn Soto-Maki-Komi op het BK.

K O R T  &  B O N D I G

incijfers

inactie

BIJSCHOLING 
LERAARS

ONDER LEIDING VAN
JATSKEVITCH ALEXANDER 

EINDWERK 8STE DAN

Sporthal Den Draver
Fortlaan 10, 2070 Zwijndrecht

ZATERDAG
1 JUNI 2019

savethe date

inbeeld 227 coaches en referees uit 

92 landen — waaronder een 

VJF-delegatie met Heather Loontjes 

en Koen Sleeckx voor de VJF en Franky 

Demoor en Alexander Jatskevitch 

voor de EJU — op het Referee Seminar 

in het Oostenrijkse Mittersill.

In 2018 
behaalden

50 VJF cursisten 
hun diploma Initiator Judo,

 38 hun diploma 
Instructeur B Judo 
en 25 een attest 
Aspirant Initiator.

Proficiat aan iedereen!
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C O M P E T I T E

Callant Cup 2018:

Team Spirit & Topsfeer!
De populairste judo interclubcompetitie van het land – de Callant Cup – vindt traditiegetrouw plaats in november. 
Op twee wedstrijddagen streden de Vlaamse Judoclubs voor de Vlaamse en nationale titels per ploeg. Ook voor 
deze editie liep het tornooi gespreid over twee opeenvolgende weekends, m.n. 17 & 18 en 24 & 25 november. 
Zo’n 108 teams, goed voor 1.180 judoka’s, traden in het krijt op de tatami voor het eremetaal van de Callant Cup. 
En opnieuw mogen we stellen: judo is een feest!

Nationaal
Dag 1 van de nationale interclubcompetitie ging door in 
Ingelmunster, de finale van het tornooi vond plaats in het 
Waalse Herstal, met in beide geslachtscategorieën negen 
teams op de mat. Zowel bij de dames als bij de heren manifes-
teerden VJF-clubs zich in de top drie. JC Koksijde behaalde 
een mooie derde plaats bij de heren. Bij de dames won JS 
Merelbeke – met toppers Mina Libeer, Lise Luyckfasseel en 
Vicky Verschaere – zilver, terwijl JS Reet – met Eveline Delbaen 
en Selina Delen – brons pakte. De strijd om het zilver tussen 
Merelbeke en Reet was op het scherp van de snee met res-
pectievelijk 28 versus 27 individuele overwinningen.

Vlaanderen
De Vlaamse reeksen speelden zich af op vier verschillende 
locaties gespreid over de twee weekends. De deelnemende 
teams tekenden present in de Trudosporthal in Sint-Truiden 
(17/11), in Sporthal Ingelmunster en in de Gemeentelijke 
Sporthal van Kruishoutem (18/11). Tijdens het tweede wed-
strijdweekend van 24 en 25 november was de Topsporthal 
Vlaanderen in Gent het strijdtoneel.

Hierna een overzicht van de kampioenen per reeks. Een over-
zicht van alle resultaten en de volledige eindrangschikking 
vindt u op de VJF-website.

Heren
1ste afdeling (9 teams) - JC Jitsu Kwai Hamme
2de afdeling A (8 teams) - JS Reet
2de afdeling B (8 teams) - JC Ardooie
3de afdeling A (8 teams) - Judoteam Jita Kyoei Duffel
3de afdeling B (8 teams) - JS Geraardsbergen
3de afdeling C (8 teams) - Ostend JC
3de afdeling D (7 teams) - JC Yama Arashi Bavikshove
4de afdeling A (8 teams) - JC Kawaishi Ingelmunster
4de afdeling B (7 teams) - JC Gruitrode

Dames
1ste afdeling (9 teams) - JC Koksijde
2de afdeling (10 teams) - JC Eernegem

Interclub Callant Cup: hét teamevent voor de clubs
Wanneer het doek valt over editie 2018 van de Callant Cup 
zijn er zoals in elke sport winnaars en verliezers. ‘The winner 
takes it all’ zong Abba destijds. JC Koksijde heeft niet alle 
eerste plaatsen gepakt, maar de club was opvallende verte-
genwoordigd met teams op podia in drie verschillende cate-
gorieën: brons voor Heren Nationaal, goud voor Dames 1 en 
zilver voor Heren 1.

“Als club zijn wij uiteraard heel tevreden met de resultaten 
in deze editie van de Callant Cup”, aldus een trotse Roeland 
De Croo. “De prestatie van onze dames was boven alle ver-
wachtingen, Heren Nationaal ook, dus zeker twee heel posi-
tieve resultaten. Van de heren in eerste afdeling hadden we 
iets meer verwacht, niettemin ben ik toch heel tevreden met 
de prestaties van onze judoka’s.”

De Callant Cup blijft voor een club als JC Koksijde een tope-
venement waarnaartoe wordt geleefd binnen de ganse 
vereniging.

“Da’s waar het in het judo allemaal om draait”, oordeelt de 
voorzitter en hoofdcoach. “Dat is hét clubgebeuren. Daar 
leeft de hele club het ganse jaar naar toe. Voor ons toch het 
belangrijkste evenement van het competitiejaar. Zo’n event 
brengt jong en oud samen. De voorbereidingen voor de 
Callant Cup trekt iedereen naar de dojo. Onze judoka’s zijn 
één voor één gemotiveerd. Jammer dat het niet over twee 
helften van het jaar kan worden verspreid want zo hou je de 
werkende judoka’s bezig en kan je hen terug naar de dojo 
lokken om regelmatig te trainen.”
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Ook voor Sven Christiaens van JC Jitsu Kwai Hamme is de 
interclub een belangrijk treffen op de agenda. De judoclub 
loodste hun herenteam naar goud in eerste afdeling.

“Dat we hier eindigen op het hoogste podium in Heren Afdeling 
1 is buiten alle verwachtingen”, vindt Sven Christiaens. “Het is 
ongelofelijk hoe ons team samenhangt. Als je merkt hoeveel 
supporters wij telkens meebrengen, elk jaar opnieuw, da’s toch 
fantastisch. En hun aanwezigheid hier maakt niet uit of we het 
podium halen of niet. We lukten een beter resultaat dan aan-
vankelijk gehoopt. We hebben evenwel wat pech gehad met 
onze judoka’s. We kampten met gekwetsten in onze rangen. 
Het team heeft dat echter fantastisch opgevangen. Iedereen 
heeft uitstekende prestaties geleverd.”

De voorbereidingen voor de interclub starten bij Hamme in 
de zomer. “We zijn niet het ganse jaar bezig met de voorbe-
reiding voor de Callant Cup”, legt de coach uit. “We berei-
den onze judoka’s ook voor op het BK dat aan de interclub 

voorafgaat. De voorbereiding voor de Callant Cup start rond 
augustus en loopt tot aan de interclub. We hebben evenwel 
een bende die een heel jaar doortraint en dat maakt soms 
wel het verschil tegenover judoka’s die enkel trainen voor de 
interclub. Onze judoka’s trainen het ganse jaar door. Dat zijn 
niet allemaal toppers, maar wel gasten die graag trainen.”

Door goud te pakken, promoveert Hamme met de heren 
naar Ere. “Da’s wel een beetje een dubbel gevoel eigenlijk”, 
vindt Sven Christiaens. “Ere-afdeling is toch wel een aanzien-
lijk hoger niveau met een mix aan nationaliteiten. Ik heb wel 
een groep die 100% ervoor wil gaan. Ik zal dan waarschijnlijk 
wel langs de tatami blijven toekijken. Volgend jaar word ik 44. 
Er zijn genoeg jonge kerels die onze clubkleuren willen ver-
dedigen, dus de opvolging is verzekerd. Het zal inderdaad 
een hele opgave zijn om daar wat punten te sprokkelen”, 
aldus nog de coach.

Christian Pierre

Met Callant wint u altijd!
Ook op uw verzekering! Ga naar www.callant.be 

en ontdek uw voordeel

Ga voluit.
Wij doen de rest!

Meer informatie over onze algemene voorwaarden, al onze andere diensten en verzekeringsproducten vindt u op www.callant.be of mail naar callant@callant.be

CALLANT VERZEKERINGSKANTOOR BVBA
FSMA 031173A-cB - Ondernemingsnummer: 0443.681.364

Kapellestraat 113 - 8020 OOSTKAMP - Tel. 050 34 33 23
Met kantoren te Knokke-Heist, Antwerpen en Geel



14 — JUDOCONTACT 2019-01

C O M P E T I T I E

De nieuwe Belgische kampioenen 
bij de jeugd zijn gekend!
Op 16 en 17 februari jl. vond in Antwerpen het Belgisch Kampioenschap Judo Jeugd editie 2019 plaats. Locatie 
van het strijdtoneel was de welgekende Sporthal Arena in Deurne, dezelfde locatie als editie 2018, zij het met 
een aangepaste – en volgens de deelnemers – betere opstelling. Op de vier centraal gelegen tatami’s zorgde de 
Belgische judojeugd voor spektakel en spannende kampen.

Achteraf sprak VJF Media kort met enkele kersverse natio-
nale kampioenen, kwestie om te weten te komen wat zo’n 
titel teweegbrengt bij een atleet.

“Fantastisch gevoel uiteraard”, vindt Nathan Decuyper, de 
nieuwbakken Belgische kampioen U21 in de reeks -55kg. 
“Ik zat er al een tijdje op te wachten. Vorig jaar zilver en dan 
nu goud. Toch wel zware tegenstanders. We zijn hier immers 
op het Belgisch kampioenschap en iedereen is aan elkaar 
gewaagd. In beste vorm zijn op de juiste dag was belangrijk 
en dat is nu gebeurd.”

“Belgisch kampioen worden dat kan ik samenvatten in één 
woord. Focus”, aldus Belmin Valk, de nieuwe nationale kam-
pioen in de categorie -66kg bij U21. “Je mag nooit je tegen-
standers onderschatten. Altijd proberen te anticiperen en 
natuurlijk ook mentaal sterk blijven. Als je voorstaat, moet je 
ook je wedstrijd nog kunnen uitvechten.”

“Een landstitel pakken is altijd leuk”, vindt Karel Foubert (-81kg/
U21). “Er is hard voor gewerkt, fijn dan dat je daar in het begin 
van het jaar wordt voor beloond. Dat doet deugd. Het ging ech-
ter niet vanzelf. Ik had drie moeilijke kampen. Vooral twee daar-
van waren apart. Uitkomen tegen een teamgenoot waarmee je 
dagelijks traint, da’s toch wel even iets anders. Op de mat hard 
tegen hard, maar daarnaast gewoon vrienden.”

“Heel fijn als je op dat hoogste podium kan klimmen”, aldus 
Beau Ramaekers (-57kg/U21). “De finalekamp was wel een 
moeilijke. Een geduchte tegenstander. Ik was er echter men-
taal helemaal klaar voor.”

“Ik kan het bijna nog altijd niet geloven”, reageert Demi 
Desender (-70kg/U21). “Het is mijn eerste keer en ook mijn 
laatste keer als U21. Dit betekent wel heel veel voor mij. Al 
die jaren van hard trainen, mijn ouders die mij steeds hebben 
gesteund.”
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“Heel blij dat ik gewonnen heb natuurlijk”, stelt Doreen 
Hendrikx, de titelwinnaar in de reeks -78kg van U21. “De laatste 
kamp voor het goud was de zwaarste, ik had dat wel verwacht 
van mijn tegenstander. Het werd een ware uitputtingsslag. Da’s 
altijd riskant omdat je nooit weet wie dat gaat winnen. Na vijf 
jaar ben ik blij dat ik opnieuw de landstitel te pakken heb.”

Warme oproep
Ook Bart Demuynck, Voorzitter van de Vlaamse Judofederatie, 
organisator van dit BK, blikt tevreden terug op deze editie. “Ik 
ben heel blij wan  t ik vind in eerste instantie dat Antwerpen 
daar een mooie stad voor is. Het doet mij tevens plezier om vast 
te stellen dat wij elk jaar een betere organisatie kunnen neer-
poten. Dat betekent dat iedereen toch wel bezig is met de wil 
om continue te verbeteren. Willen verbeteren voor de judoka’s, 
voor de coaches, wat uiteraard een positieve invloed heeft op 
het algemeen verloop van het evenement. Ook het niveau van 
judo van onze jeugd is heel leuk om naar te kijken.”

Niettegenstaande heeft de Voorzitter een belangrijke bood-
schap voor alle clubs van de VJF. “Graag wens ik een warme 
oproep te doen aan alle clubs om voor dat aparte judosfeertje 
te zorgen. Want dat is iets dat wij als federatie nu net niet kun-
nen doen. De neutrale toeschouwer die komt niet naar judo 
kijken tenzij het Olympische kampioenen zijn die meedoen. 
De echte judosupporters met een hart voor de sport, dat moet 
vanuit de clubs komen. Bijgevolg moedig ik alle clubs aan om 
daarvoor te zorgen. Ik denk dat de jongens en meisjes die hier 
aantreden dat ook verdienen dat hun supporters hier aanwezig 
zijn. En da’s mooi. En dan merk je dat sport emotie is en als je 
dat dan kan delen met verschillende mensen dan wordt judo 
toch weer een feest.”

Enkele cijfers
Er namen 175 dames deel aan het BK (66 U15, 61 U18 & 48 
U21) en 215 heren (72 U15), 80 U18 & 63 U21). Goed voor 

zo’n 239 respectievelijk 295 kampen. Bij de dames werd 211 
keer gewonnen met ippon (78 bij U15, 72 bij U18 & 61 bij U21) 
en bij de heren 258 keer (87 bij U15, 90 bij U18 & 81 bij U21).

Bij de dames leidt JS Ardooie met 4 medailles (2G & 2B) de 
ranking, bij de heren JC Koksijde met 6 medailles (3G, 2Z & 1B).

122 (60D & 62H) Vlaamse en 82 (37D & 45H) Waalse judoka’s 
betraden het podium. De Vlaamse provincie met de meest 
gemedailleerde atleten is West-Vlaanderen met 18 dames en 
29 heren op het podium. Aan Waalse zijde is dat Henegouwen 
met 13 dames en 19 heren. De volgende Vlaamse provincies in 
de medailletafel zijn Oost-Vlaanderen (17D & 13H), Antwerpen 
(11D & 9H), Limburg (10D & 6H) en tenslotte Vlaams-Brabant 
(4H & 5D). Voor Wallonië ziet dat eruit als volgt: Luik (13D & 
11H), Waals-Brabant, (6D & 8H), Namen (3D & 6 H) en tenslotte 
Luxemburg (2D & 1H).

Als we kijken naar de provincies waarvan de nieuwbakken 
Belgische kampioenen afkomstig zijn dan ziet het resultaat 
eruit als volgt. Voor de VJF spant West-Vlaanderen de kroon 
met dertien titels (5D & 8H), respectievelijk gevolgd door 
Limburg met zes titels (3D & 3H), Antwerpen met vier (1D & 3H), 
Oost-Vlaanderen (3D) en Vlaams-Brabant (1D & 2H) beide met 
drie. Voor de FFBJ staat Luik eerst met negen titels (7D & 2H), 
gevolgd door Henegouwen met zes titels (2D & 4H), Namen 
met twee (2H) en Luxemburg en Waals-Brabant gewest beide 
met één. Als we dat per regionale federaties bekijken, tellen 
we 29 nationale titels aan Vlaamse zijde en 19 aan Franstalige.

Christian Pierre

Scan de QR-code met 
uw smartphone voor 
de resultaten van het BK jeugd
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Ranking 
2019

Eindstand Ranking 2018
Afgelopen jaar werd er opnieuw hard gestreden om de titels, proficiat aan de winnaars van de Ranking 2018! De winnaars 
van de definitieve ranking en de trofee Opdedrynck* zullen uitgenodigd worden voor de huldiging op de AV van de VJF.

* winnaar trofee Opdedrynck - beste eerste jaars

RANKING U15 - 2018
 TOP 3 MEISJES
1. Ver Eecke Sara (JC ARDOOIE)
2. Traore Mariama (JC KODOKAN LANAKEN)
3. Breusegem Elien (JC MANSIO VZW)*

 TOP 3 JONGENS 
1. Marinx Ray (JC ARDOOIE)
2. Wollrabe Jari Xavi (JC KODOKAN LANAKEN)
3. Christiaens Noah (JITSU-KWAI HAMME VZW)

RANKING U18 - 2018
 TOP 3 MEISJES
1. Smekens Elise (JITSU-KWAI HAMME VZW) *
2. Berton Jolien (JC EERNEGEM)
3. Van Ballegooijen Sandra (JC KOKSIJDE VZW)

 TOP 3 JONGENS
1. Duyck Jarne (JC KAWAISHI INGELMUNSTER)
2. Lecompte Ghèron (YAMA-ARASHI JC BAVIKHOVE)*
3. Merdin Emile (JC KAWAISHI INGELMUNSTER)

Een nieuw jaar geeft nieuwe kansen voor al het 
Vlaams judotalent!

Ben jij ook een jeugdig talent, klaar om ontdekt te worden? 
Laat je zien op een ranking tornooi U15/U18!

DUTCH OPEN 12 & 13/01/2019 U15 & U18
VK JEUGD 9 & 10/02/2019 U15 & U18
BK JEUGD 16 & 17/02/2019 U15 & U18
IZEGEM OPEN 03/03/2019 U15
TORI BEAUVECHAIN 20/04/2019 U15
IPPON TROPHY 18 & 19/05/2019 U15 & U 18
HERMÉE CUP 05/05/2019 U18
VENRAY (NL) 02/06/2019 U18
BRABANT OPEN 22/09/2019 U18
POT VAN OLEN 28/09/2019 U15
HAINAUT CUP 05/10/2019 U15
HARNES (FRA) 11/2019 U18

© Rik Vander Sanden

© Rik Vander Sanden

Voor meer informatie over 
de rankingtornooien 2019, 
surf naar www.vjf.be/ranking 
of scan de QR-code
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Verduidelijking IJF wedstrijdreglement  
m.b.t. transitie van Tachi-Waza naar Ne-Waza
Op het IJF Refereeing & Coaching Seminar dat van 14 tot 15 januari jl. doorging in het Oostenrijkse Mittersill 
werd het IJF wedstijdreglement 2018-2020 m.b.t. transitie van Tachi-Waza naar Ne-Waza verduidelijkt.

Wanneer een judoka van taichi waza op de knieën terecht 
komt, zal zijn positie als ne waza beschouwd worden wan-
neer hij  in verdediging op twee knieën en twee ellebogen of 
de op de buik komt. Wanneer hij of zij zelf recht staat, wordt 
het terug taichi waza en kan de tegenstander scoren.

Wanneer hij of zij omhoog getrokken wordt, dan blijft het ne 
waza positie. In ne waza positie mag men uiteraard ook de 
benen vastnemen of blokkeren en kan men verder.

Indien men vanuit tachi waza naar ne waza gaat, en er is geen 
contact meer tussen beiden, dan is het mate en kan er niet 
meer worden gescoord.
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Technische kaart

Transitietechniek tachi waza naar ne waza
Algemeen:
De demonstraties gebeuren met een linkse kumi kata (zowel door Tori als Uke). We spreken in dit geval van een linkse-linkse 
greep. Met een linkse kumi kata stapt Tori met zijn rechtervoet aan Uke’s linkerzijde in. Uitgevoerd met een rechtse kumi kata 
stapt Tori dus met zijn linkervoet aan Uke’s rechterzijde in.

Ne waza transitie 1
Tori veinst een shime waza techniek om de aandacht af te leiden en zo plaats te creëren om met het been in te gaan (1-a, 1-b). 
Hij trekt Uke omhoog aan de kraag en de gordel en glijdt zo onderin (1-c). Zijn 2 knieën zijn naar buiten gericht, zijn beide 
voeten sluiten aan langs de binnenkant van Uke’s knieën. Zijn rechterhand is over Uke’s arm, de linkerarm zit onder Uke’s 
arm (1-d). Tori strekt het rechterbeen en draait naar zijn rechterzijde (1-e). Hij eindigt in een vorm van kuzure gesa gatame. 
Eventueel kan hij als reactie op een bruggen van Uke zijn knie onder Uke inschuiven (1-g).

Aandachtspunten: 
• Bij het optillen brengt Uke zijn heup naar voor om makkelijk onderin te kunnen glijden.
• Tori’s 2 handen op Uke’s rug drukken zeer goed aan (bekken controleren van Uke).

De reden waarom technieken effectief werken in reële situaties (competitie) is enerzijds omdat de judoka de oefening drilt en 
anderzijds omdat Tori, bij reacties van Uke, de techniek zodanig kan aanpassen dat de controle steeds behouden blijft. Met 
andere woorden, er is steeds een gefundeerd antwoord klaar op een (on)verwachte reactie.

Craig Fallon (GBR)
• *1982
• 5e Dan
• Wolverhampton Judo Club
Trainer
Bondscoach Oostenrijk sinds 
2017

Int. atleet 1999 – 2011
• -60kg
• World Cup Birmingham 2007
• Europees kampioen 2006
• Wereld kampioen 2005
• Europees kampioen U23 2004
• Vice-Europees kampioen 2003
• Super A Osaka 2003
• Commonwealth kampioen 2002
• 2-voudig Olympiër (2004, 2008)

Tekst en uitleg: Raymond De Clerq en Dirk De Maerteleire
Beelden en montage: Marnix Van de Kauter

1a

1e

1b

1f

1c

1g

1d



JUDOCONTACT 2019-01 — 19

Opties op reactie Uke
Reactie Uke: linkerhand in steun (2-a).

Optie 1:
Tori schept Uke’s rechterarm weg (binnen naar buiten) en drukt met zijn eigen hand in de nek (2-b, 2-c). Hij duwt Uke’s rech-
terbeen weg en rolt naar links (2-d). Hij eindigt met een controle in de vorm van kesa gatame (2-e).

Optie 2:
Tori maakt een tai sabaki beweging (ebi) naar rechts. Hij brengt zijn linkerknie op de schouder van Uke en controleert met zijn 
linkerarm de rechterelleboog van Uke (3a, 3b). Tori steunt op zijn rechterelleboog en werkt af met een vorm van ude gatame 
(3-c).

Aandachtspunten: 
• Tenen van Tori’s linkervoet blijven aan de binnenzijde.
• Beide knieën van Tori zijn zo dicht mogelijk naar elkaar toe gericht.

Herbekijk de integrale video-
beelden van deze high-level 
bijscholing op het videoplatform 
op vjf.be.

Video’s

2b

2a

3a

2c

3b

2d

3c

2e
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Oudste Vlaamse club ‘Koninklijke 
Judoclub Lier’ blies 70 kaarsjes uit!
Judoclub Lier blies onlangs 70 kaarsjes uit en is daarmee één van de oudste – zo niet dé oudste – judoclub van 
Vlaanderen. Als federatie staan we uiteraard graag even stil bij deze, toch wel indrukwekkende mijlpaal in de 
Vlaamse judogeschiedenis. Bijgevolg trok JudoContact naar Lier voor een gesprek – net niet onder de illustere 
Zimmertoren – met voorzitter Flor Goovaerts en secretaris Geert Goetschalckx. We ontmoeten de clubbestuurders 
in de sporthal ’t Spui van KTA waar de huidige dojo van de club is gevestigd. Te vroeg op het appel zijn we getuige 
van een jeugdtraining. De kids hebben veel plezier, maar er heerst discipline. Eén ding wordt vrijwel onmiddellijk 
duidelijk. Beide éminences grises zijn hun leven lang gepassioneerd door de judosport en hebben een immens 
groot clubhart. 

“De eerste echte dojo van onze club bevond zich in de 
Begijnhofstraat 84 aan de Lierse vest. In dat te kleine lokaal met 
zijn unieke verende vloer zouden hele generaties judoka’s het 
judo aanleren, bestuderen en beoefenen. In het prille begin 
echter werd judo in de Pallieterstad onderricht in kleine zaal-
tjes van cafés en dergelijke, zoals dat toen gebruikelijk was”, 
stelt Flor. “Technisch directeur was toen Willy Van Hoecke. Hij 
werd bijgestaan door trainers Jozef De Meyer, Jan Bonné en 
assistent Frans Van Balen. Frans was tevens secretaris en Jozef 
Vloebergs was toen voorzitter. Judoclub Lier werd bekend in 
judomiddens en nam deel aan nationale wedstrijden.”

De toenmalige bestuursploeg leidde de club dertig jaar lang 
en besliste dan plots om de pijp aan Maarten te geven. “Dat 
was schrikken en tevens een moeilijk moment voor de club”, 
vertelt Flor. “Een dergelijke ontwikkeling had niemand toen 
vermoed. Resultaat: heel wat leden haakten af of verhuisden 
naar een ander club in de regio. Met de beoefening van het 
judo ging het dus snel bergafwaarts in Lier.”

“Gelukkig zette toen Flor zijn schouders mee onder de club”, 
voegt Geert eraan toe. “Samen met Frans Doms, zwarte gor-
del, en diens echtgenote Maria Geeraerts bleven ze rotsvast 
geloven in een Lierse judoclub en in 1978 beslisten ze bijge-
volg om de club over te nemen o.a. door eigen investeringen 
voor de aankoop van judomatten e.d. Rudy Van Doninck werd 
toen secretaris.”

JC Lier vond teven een nieuwe stek in het Jiu-Jitsu-lokaal in 
de Boomlaarstraat 86. Uiteraard ondervonden Frans en Flor 

in de beginperiode heel wat moeilijkheden, maar het leden-
aantal steeg opnieuw gestaag tot bijna honderd judoka’s, 
dankzij de kundige leiding van beide trainers. Frans, tevens 
voorzitter, overleed echter in 1992 na een slepende ziekte. 
Bijgevolg nam Flor, derde dan en Bloso A-trainer, de fakkel 
als voorzitter over. Hij is tot op heden tevens technisch direc-
teur van de club.

In 1988 gaf Rudy Van Doninck zijn ontslag als secretaris en 
werd deze functie overgenomen door Geert Goetschalckx, 
tweede dan en Bloso Initiator/Jeugdsportbegeleider, die 
gezien de groei van de club, in 1989 van de feitelijke vereni-
ging een VZW maakte.

Koninklijke titel
In 1998 vierde JC Lier zijn 50-jarig jubileum. Sowieso een mar-
kante mijlpaal in de clubgeschiedenis en geen onbelang rijke. 
Een brief van de kabinetschef van de Koning informeerde 
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dat de club voortaan de titel ‘Koninklijke’ mocht dragen. 
Het Koninklijk brevet werd op 10 maart 1998 persoonlijk 
overhandigd aan de bestuursleden door de toenmalige 
Provinciegouverneur Camille Paulus. “Die vijftigste verjaardag 
en de Koninklijke titel hebben we toen uitbundig gevierd”, ver-
telt Flor. “Het bestuur had een feestcomité aangesteld dat de 
opdracht kreeg om binnen een vastgesteld budget gedurende 
het ganse jaar 1998 een aantal activiteiten te organiseren om 
ons vijftigjarig bestaan op gepaste wijze te vieren. Dit resul-
teerde o.a. in een groot judofeest, een ontvangst op het Lierse 
stadhuis, de organisatie van een heus gevechtsportgala tij-
dens Lier Kermis, een succesvolle portoverkoop, een originele 
oorkonde in beperkte oplage, het ontwerpen van een nieuw 
logo op ons briefpapier en T-shirts alsook een eenmalige editie 
van ’t Judogazetteke.”

Wat is nu het geheim om het als club zolang vol te 
houden?
“Eenvoudig”, vindt Flor. “We zijn een club waarvan het bestuur 
het goed met elkaar kan vinden en alle bestuursleden kun-
nen perfect samenwerken. Uiteraard zijn er al eens menings-
verschillen, maar dat is menselijk en maar normaal ook. Aan 
het einde van elke bestuursvergadering is er altijd consensus 
en staan de neuzen steeds allemaal in dezelfde richting.” In 
de lange geschiedenis heeft de club zich bovendien steeds 
voorzien van eigen inkomsten. “We hebben geen sponsors”, 
zegt Geert. “We redden ons met eigen middelen en daar zijn 
we wel trots op.”

In de hoogdagen van het nationale judo kende de club zo’n 
honderdtal leden. “Vandaag is het ledenaantal wat geslinkt”, 
stelt Geert. “Heel wat van onze leden gaan studeren op kot en 
dan gaan ze ter plaatse hun sport beoefenen, wat dan weer 
logisch is.”

KJC Lier richt zich nu vooral op de recreatieve beoefening 
van de judosport. “De juiste basis aanleren, blijf ik belang-
rijk vinden”, benadrukt Flor, die beroepshalve vroeger in het 
onderwijs voor de klas stond. “Talentvolle judoka’s die meer 
willen, groeien dan door naar andere clubs, zoals bijvoorbeeld 
JC Duffel waarmee we goede contacten onderhouden.”

Bij de Lierse club kunnen ook 55-plussers terecht. “We merk-
ten dat heel wat oudere judoka’s afhaakten omdat hun club te 
competitief gericht was. Dat vonden we wel jammer”, aldus 
Flor. “Ikzelf ben 75 en vind het nog steeds leuk om zelf in judogi 

op de tatami te staan. Vandaar ook dat we dat project binnen 
de club hebben opgestart, zodat herstarters opnieuw plezier 
aan het judo kunnen beleven.”

Anekdotes
Een club met dergelijke lange levensloop heeft uiteraard 
een pak anekdotes om tussen pot en pint te vertellen. De vol-
gende drie deden ons alvast glimlachen.

• Zagemeel & veren van de nokkenas
“De eerste judomat in Lier was een zeil met zagemeel eronder”, 
herinnert Flor zich. “De allereerste echte tatami hebben ze toen 
van Japan laten overkomen en in de Antwerpse haven in de 
dokken gaan afhalen, een echte rijstmat dus” vult Geert aan. 
“In onze ‘dojo’ in de Begijnhofstraat lag de tatami in een bak”, 
voegt Flor er nog aan toe. “De bak was in hout getimmerd met 
een hoge rand. Verscheidene veren van de nokkenas van auto’s 
werden vervolgens vastgeschroefd op de vloer van de houten 
bak en daarop werd een tweede vloer gemonteerd. Daarop 
lagen dan de matten die voorzien waren van ringetjes en die 
dan met koord werden aangespannen. Een ‘verende’ vloer, dat 
was wel plezant om op te vallen”, aldus nog Flor.

• Ichiro Abe
“Ichiro Abe, de Japanse leermeester die verscheidene jaren 
hoofdtrainer was van de Belgische Judobond, heeft ook nog 
bij ons lesgegeven”, vertelt Flor enthousiast. “Ik herinner mij dat 
wij toen allemaal moesten wachten totdat hij zich had omge-
kleed. Omgekeerd dezelfde procedure, volgens de hiërarchie. 
Wij stonden er allemaal bezweet bij terwijl Sensei Abe na het 
groeten terugkeerde naar ‘zijn’ kleedkamer om te douchen en 
dan pas was het aan ons”, lacht Flor.

• Zwarte gordel op 67
“Ik ben heel trots dat we ons lid Freddy op zijn 67ste nog heb-
ben kunnen begeleiden voor het behalen van de zwarte gor-
del. Dat was toch wel een intense begeleiding van zo’n drie 
jaar en hij heeft die gordel niet cadeau gekregen van de fede-
ratie. Voor mij toch ook een mooie mijlpaal in onze werking”, 
aldus nog Flor.

Christian Pierre

Is er in jouw club ook een reden om een mijlpaal in de 
geschiedenis van de club te vieren? Dan horen we dat 
uiteraard graag!
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S H O D A N - S H I K E N

SHODAN SHIKEN 1ste Dan op 28 oktober 2018
Voor het examen van 1ste dan waren alle ingeschreven kandidaten op de afspraak. 
14 geslaagde kandidaten keerden met de 1ste dan graad terug naar huis. 1 kan-
didaat slaagde niet voor het examen 1ste dan en werd doorverwezen naar de 
herkansingen. 
Ook vond het uitgestelde examen 2de dan plaats van Femke De Bruyn die wegens 
VJF-selectie niet op het vorige examen 2de dan kon aanwezig zijn. Zij slaagde voor 
het examen 2de dan.

SHODAN SHIKEN 1ste Dan op 20 januari 2019
Er schreven zich 10 kandidaten in voor het examen 1ste dan op zondag 20 januari 2019. Op 1 verontschuldigde kandidaat na 
waren alle kandidaten aanwezig om het examen af te leggen. Acht kandidaten konden de zwarte gordel in ontvangst nemen 
na een geslaagd examen. 1 kandidaat werd doorverwezen naar de herkansingen.

Behaalden de graad van 1ste dan: De Visscher Frans, Debbaut Tom, Deckmyn Lynn, Deconninck Milan, Deleersnyder Joost, Desmet Zoë 
Mayra, Labens Michiel, Lamb Georgina, Meeuwssen Lien, Monten Jade, Tseboyev Alexander, Van Cotthem Matthias, Van Der Eecken Lander 
en Vermeiren Hanne

Behaalden de graad van 1ste Dan: Acou Pieter-Jan, Bervoets Jasper, Geerts Jonas, Lecompte Ghèron, 
Naert Olivier, Van der Aa Jarne, Vermoesen Warre en Verté Emiel

Shodan-Shiken

De gradencommissie wil de geslaagden van harte profi ciat wensen en hoopt jullie terug te zien op de volgende 
technische en katatrainingen. Wij hopen ook dat het behalen van jullie zwarte gordel een stimulans is om verder te 
gaan tot het behalen van het diploma initiator VTS en het diploma van scheidsrechter.

Profi ciat aan 
alle geslaagden.

Raymond De Clercq
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Geproclameerden Jeugdjudofonds 2018
Afgelopen editie zijn maar liefst 87 clubs begonnen aan het invullen van een dossier, uiteindelijk werden 81 clubs 
geproclameerd. Dit geeft een stijging weer van maar liefst 16% geproclameerde clubs ten opzichte van 2017.

Het totale bedrag van het Jeugdjudofonds, samengesteld 
door de VJF en de Vlaamse Overheid, bedroeg € 34.941,17. 
Aan de hand van de behaalde scores per club werd de 
som berekend die per club werd toegewezen. Gemiddeld 
bedroeg dit € 431,37 per club.

Aan de hand van het aantal behaalde punten kunnen clubs 
het label ‘GOUD’ of ‘ZILVER’ of ‘BRONS’ (NIEUW) scoren.

De volgende clubs hebben het Jeugdjudofonds behaald 
en worden bij deze geproclameerd tot Jeugdvriendelijke 
Judoclub VJF 2017-2018:

Zie je één van deze logo’s in een club hangen? Dan weet je dat je goed zit!

In 2019 zal het Jeugdjudofonds opnieuw georganiseerd worden. Wil je als 
club hieraan deelnemen? Wees er dan zeker op tijd bij! Meer info hierover op 
www.vjf.be, daarnaast mag u altijd mailen naar tim@vjf.be

GOUD
4028 SAMOERAI RONSE
4033 JUDOKWAI KEMZEKE
4042 JC HERZELE
4066 JC EVERGEM
4072 JC ASAHI KRUISHOUTEM
4103 JC KUMIUCHI BERLARE
4122 JC JITSU KWAI HAMME
7008 JS LUMMEN
7009 JC GRUITRODE
4028 SAMOERAI RONSE
4033 JUDOKWAI KEMZEKE
4042 JC HERZELE
4066 JC EVERGEM
4072 JC ASAHI KRUISHOUTEM
4103 JC KUMIUCHI BERLARE
4122 JC JITSU KWAI HAMME
7008  JS LUMMEN
7009 JC GRUITRODE
4028 SAMOERAI RONSE
4033 JUDOKWAI KEMZEKE
4042 JC HERZELE
4066  JC EVERGEM

ZILVER
1005 JC VOSSELAAR!
1012 JC FUDOSHIN ZOERSEL
1013  KJC LIER
1016 JC ONI PUURS
1022 FUDJI YAMA BOOM/SCHELLE
1037 JC BOECHOUT
1038 JC ARENDONK
1066 JC ZWIJNDRECHT
1072 JC BUJIN WILRIJK
1074 JS SAMURAI WILLEBROEK
1080 JC HERENTHOUT
1081 WAZA RYU LILLE
1113 JC OUD-TURNHOUT 
2014 JC LEUVEN
2033 JC KAPELLE O/D BOS
2047 JC KODOKAN MERCHTEM
2074 JC TERVUREN
2138 JC MANSIO MEISE
2182 JC ITTERBEEK SCHEPDAAL
2319 JC JIGO TAI ZEMST
2325 JIGORO BOORTMEERBEEK
3006 JUDOTEAM INTERNATIONAL ROESELARE
3015 JOKOHAZAM KORTEMARK
3018 JC DE PANNE
3023 JC RUDDERVOORDE
3025 JC WERVIK

BRONS
1068 JC BALEN
2223 JC SCHOONDERBUKEN
2320 JC LINKEBEEK
3005 JC GELUWE
4070 JC IPPON BUGGENHOUT
7019 JC VOERSTREEK
7025 JC TESSENDERLO

ZILVER
3031 JC LICHTERVELDE
3054 JC OLYMPIA BRUGGE
3061 JUDO IZEGEM
3068 JENOS KWAI HOOGLEDE
3073 JC ARDOOIE
3087 JC KOKSIJDE
4005 JC ZELE
4006 SINT NIKLASE JC
4008 JC ZWIJNAARDE
4009 KJC BEVEREN
4011 JC SINAAI
4012 KJC BAZEL
4017 KJC ZELZATE
4024 JS ZOTTEGEM
4025 JC HOKKAIDO LOCHRISTI
4030 JC BUDO KWAI BELSELE
4045 YAWARA KWAI DENDERMONDE
4046 JC LEDE
4053 JC JITA KYOEI GENT
4061 JC OOSTERZELE
4071 ARASHI KWAI WACHTEBEKE
7005 JC SPORTING NEERPELT
7015 KIICHI SAI MAASLAND
7020 JC ZELEM
7031 JC KREASA HOUTHALEN
7040 JC JIGO RIEMST

C L U B O N D E R S T E U N I N G
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S P O R T  V O O R  A L L E N

G-Sport: inclusie …  
ook binnen het judo
Steeds meer sportclubs, ongeacht de sporttak, starten binnen hun clubwerking met de G-sport variant van hun 
sport of discipline. Zo ook binnen het judo. Het is een dankbare evolutie in onze samenleving. Instanties zoals 
G-Sport Vlaanderen werken dat zeker in de hand waardoor sportclubs inclusiever worden. En maar goed ook.

Zo’n beslissing om de G-sport variant 
aan te bieden binnen de club is ech-
ter niet altijd eenvoudig en soms ook 
wel ingrijpend in de clubwerking. Dit 
betekent sowieso meer vrijwilligers, 
trainers, trainingsuren e.d. Echter, een-
maal de knoop doorgehakt, schept 
deze beslissing heel wat voldoening, 
bij de trainers, de leden, het clubbe-
stuur en uiteraard ook bij de G-sporters 
zelf. De redactie van JudoContact ging 
bijgevolg een kijkje nemen tijdens zo’n 
G-judotraining bij Judoclub Tervuren 
en had in de lokale dojo een gesprek 
met de protagonisten in het G-Sport 
verhaal van de club.

VI-Judo
Bij JC Tervuren liep de integratie van 
G-Sport vrij rimpelloos. De club biedt 
reeds enkele jaren VI-judo aan. VI-Judo 
staat voor Visual Impaired Judo (judo 
met visuele beperkingen). En ja hoor, 
ook op deze tatami business as usual: 
worpen, beenvegen, wasa-ari’s en 
ippons. Voor mensen met een visuele 
beperking is judo trouwens een uiter-
mate geschikte sport. Judo is namelijk 
een contactsport. Je kunt heel goed 
aanvoelen welke techniek je tegen-
stander wil toepassen en hierop anti-
ciperen. Personen met een visuele 
beperking kunnen de judosport beoe-
fenen volgens het VI-judoreglement 

waarbij alle technieken uit het reguliere 
judo zijn toegestaan, dus ook armklem-
men, beenvegen e.d. Een verschil ech-
ter met het reguliere judo is dat een 
VI-judowedstrijd altijd begint met een 
standaard judopakking.

Op vraag van …
De judoclub van Tervuren heeft al 
een tijdje een G-Sport werking en die 
kwam er eigenlijk op aanvraag van 
buitenaf. “We zijn zo’n vier jaar gele-
den met G-judo gestart op vraag van 
Centrum Ganspoel uit Huldenberg”, 
legt Jan Camelbeek, jeugdcoördinator 
van JC Tervuren, uit. “Ganspoel is een 
instelling die werkt met leerlingen met 
een visuele en/of visueel-meervoudige 
beperking. Momenteel werken we als 
judoclub enkel samen met hen.”

“De campus Centrum Ganspoel is 
mooi, maar afgelegen. Daarom zijn we 
op zoek gegaan naar een huis in de 
stad. ‘De Pit’ is een woning in het cen-
trum van Tervuren, waar acht jongeren 
met een visuele en een bijkomende 
mentale beperking worden voorbereid 
op begeleid wonen. We streven naar 
een maximale zelfstandigheid, zoals 
bijvoorbeeld openbaar vervoer gebrui-
ken, leren koken, huishoudelijke taken 
e.d. Ook de sociale contacten en het 
zinvol invullen van hun vrije tijd zijn heel 
belangrijk voor hen. En dat hebben we 
o.a. samen met JC Tervuren verwezen-
lijkt”, voegt Susy Gijbels, begeleidster 
van de jongeren, eraan toe.

“We zijn vier jaar geleden naar de club 
gestapt met de vraag of onze jongeren 
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konden aansluiten bij de judoclub. De 
club heeft daar heel positief op gere-
ageerd. JC Tervuren werkt heel trouw 
en nauwgezet samen met ons. We kun-
nen echt op de trainers rekenen en zo 
is er een mooie band ontstaan waar-
door onze jongeren niet meer die van 
Ganspoel zijn, maar de judoka’s van JC 
Tervuren. Zo is onze integratie toch voor 
een groot stuk gelukt.”

Hoe heeft de judoclub dit nu 
aangepakt?
“Op vraag van Ganspoel zijn we dan 
gaan kijken hoe we konden helpen”, 
stelt Jan Camelbeek. “De visuele 
beperking bij deze jongeren heeft ook 
een impact op coördinatie en moto-
riek. Vandaar ook dat het moeilijk 
was om hen in de gewone training te 
integreren. Daarom hebben we een 
aparte groep opgezet. En we probe-
ren telkens per deelnemer één bege-
leider erbij in te zetten. Om samen te 
lopen, samen elementaire oefeningen 
te kunnen doen, maar ook de worpen 
e.d. Voor de rest is het in principe het 
gewone judoprogramma”, aldus Jan 
Camelbeek. “Er zijn al een paar judo-
ka’s die reeds een gele gordel hebben 
gehaald. Da’s het reguliere gele gor-
delprogramma van de VJF dat zij afleg-
gen – het theorieboekje werd trouwens 
vertaald in Brailleschrift! Het enige waar 
wij verschil in maken, is dat bij randori 
er steeds wordt vertrokken van het vast-
houden van elkaars judogi. We pro-
beren het zo traditioneel mogelijk te 
houden. Het VI-Judo is heel tactiel in 
die zin. Heel veel oefeningen starten 
ook met elkaar vastnemen. We werken 
met zowel volledig blinde judoka’s, als-
ook slechtziende judoka’s.

Iedereen binnen de club is blijkbaar 
ook wel gecharmeerd door dit ver-
haal. “Onze leden willen betrokken zijn 
in deze activiteituitbreiding en we krij-
gen veel hulp”, aldus de jeugdcoördi-
nator. “De trainers die hier aanwezig 
zijn, alsook mezelf, wij zijn er vanaf het 

eerste uur mee ingestapt. Veel men-
sen vinden dat ook zinvol. We probe-
ren ook als sportclub relevant te zijn in 
onze gemeente. Het is toch ook een 
beetje het achterliggende idee dat 
judo, sport voor iedereen kan zijn. Hier 
kwam de vraag eigenlijk eerst vanuit de 
instelling als voorbereiding op bege-
leid wonen. De logica daarachter was 
dat de jongeren zich moeten inwer-
ken in de reguliere wereld, in casu de 
gemeente Tervuren. Vandaar ook eerst 
de vraag van de instelling of ze konden 
mee instappen in de reguliere trainin-
gen. Wat achteraf toch te moeilijk bleek. 
We hebben daarom verder naar een 
oplossing gezocht om dan uiteindelijk 
de aparte training aan te bieden. Het 
betreft geen te grote groepen, zo’n 5 à 
7 deelnemers per trainingssessie.”

Recreatief
Competitie is voorlopig niet de doel-
stelling. “Die jongeren blijven tot hun 
21ste in Huis De Pit tot ze ingewerkt zijn 
en dan stromen ze door. De helft van 
deze groep is pas gestart en in die zin 
zijn we dan beperkt en blijft het recre-
atief judo. Het moet in de eerste plaats 
een toffe activiteit zijn, maar ze moe-
ten er ook iets aan hebben, in de zin 
van motoriek. Inzake judo is voor hen 
het meeste relevant dan ook het vallen. 
Heel wat ouders waren verbaasd met 
wat ze na een jaar geleerd hadden”, 
aldus Jan Camelbeek.

Gemotiveerd
De VI-judoka’s zijn bovendien enorm 
enthousiast. “De jongeren zelf vin-
den hun lidmaatschap bij de judoclub 
geweldig”, aldus begeleidster Susy 
Gijbels. “Vanaf het eerste jaar zagen 
we het eigenwaardegevoel bij deze 
jongeren stijgen met de week. Dat was 
prachtig om te zien. Die zelfontplooi-
ing is enorm. Ze zijn trots op zichzelf. 
Sommigen hebben al een gele gor-
del. Op deze manier is het voor hen 
ook gewoonweg deelnemen aan het 
normale leven. En dat maakt iedereen 

gelukkig. Bovendien kijken ze ook altijd 
uit naar de training. We moeten hen 
nooit motiveren. Het is altijd met volle 
overtuiging dat ze naar de dojo komen. 
Het zijn uiteraard ook prachtige trainers. 
Bij aanvang van de samenwerking heb-
ben we de trainers bij ons uitgenodigd 
voor een kleine vorming. Ze hebben 
daar dan ook allemaal aan deelgeno-
men, ’s avonds in hun vrije tijd, om te 
leren hoe ze onze jongeren moesten 
begeleiden.”

“Ik vind judo een superleuke sport”, ver-
telt Key, één van de VI-judoka’s. “Ik kan 
er ook elke week van genieten. Ik heb 
bovendien een goede trainer die mij 
uitstekend begeleidt bij alle oefenin-
gen.” Key heeft ondertussen een gele 
gordel. “Dat wil inderdaad al wat zeg-
gen. Ik ben al een beetje gegroeid in 
de sport en hopelijk kan ik nog verder 
evolueren.”

“Dit is schitterend, hé. Dit geeft ook als 
trainer veel voldoening”, oordeelt trai-
ner Ronald De Groot. “Die gele gordel 
van Key is dik verdiend. Key heeft er 
echt wel talent voor. Hij doet dat heel 
goed en staat steeds gemotiveerd op 
de tatami. Het is altijd aangenaam om 
samen met hem te trainen.”

Christian Pierre

G-sport in jouw 
club?
Is jouw club ook actief met VI-judo 
of een ander G-sport initiatief 
gelinkt aan de judosport, dan horen 
we het graag!

Ter info
De prijs van een vergunning voor 
een G-judoka bedraagt € 22, 
ongeacht de leeftijd. Een lager tarief 
dus. Voorwaarde is evenwel dat 
dit kenbaar wordt gemaakt bij de 
aansluiting.
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G E Z O N D  &  E T H I S C H  S P O R T E N

“To drink or not to drink”
“Drinken tijdens de training ja of nee?” Is een vraag die dikwijls terugkomt en waar veel discussie over bestaat. 
De algemene richtlijn raadt aan om tijdens de training elke 15-20 minuten een drinkpauze in te lassen, maar 
is dit wel nodig tijdens een judotraining? Het doel van drinken tijdens de training is om dehydratatie tot een 
minimum te beperken, of beter nog, te voorkomen. Bij een vochtverlies van 2% is er reeds prestatieverlies en zal 
je daardoor dus minder hard kunnen trainen. Het antwoord op de vraag of drinken tijdens de training al dan niet 
noodzakelijk is, hangt af van hoeveel je zweet.

Waarom is het voorkomen van dehydratatie belangrijk?
Een adequate vochtbalans is belangrijk voor de regeling 
van onze lichaamstemperatuur. Tijdens het sporten warmt 
je lichaam op en door vocht aan de oppervlakte van je 
huid te verdampen kan je lichaam afkoelen. Dit proces is 
beter bekend als ‘zweten’. Wanneer er te weinig vocht is in 
je lichaam, kan je onvoldoende zweten om af te koelen en 
bijgevolg kan je lichaam oververhit geraken. Gelukkig is dit 
gemakkelijk te voorkomen door te drinken tijdens de training.

Wanneer je lichaamstemperatuur meer dan 40°C bedraagt, 
riskeer je een hitteslag op te lopen, een situatie die levens-
gevaarlijk kan zijn. In normale omstandigheden zal het waar-
schijnlijk nooit zover komen, je lichaam zal er alles aan doen 
opdat je de training zou staken. Echter in extreme hitte of 
onder vergevorderde dehydratatie is dit zeker een gegeven 
om rekening mee te houden!

Hoeveel moet er dan gedronken worden?
Wat je verliest aan vocht onder de vorm van zweet, moet je 
in principe tijdens de training trachten aan te vullen. Hoeveel 
dat juist is, hangt af van persoon tot persoon, van de intensi-
teit en duur van de training, van de temperatuur en vochtig-
heid in de dojo, enz. Precies weten hoeveel je moet drinken, 
is dus niet evident. 

Wil je echt professioneel tewerk gaan, weeg je dan voor en 
na de training. Indien je voldoende gedronken hebt, zouden 

deze twee gewichten hetzelfde moeten zijn. Dronk je te wei-
nig moet je het verloren vocht 1.5x terug bij drinken en er 
volgende training op letten om meer te drinken.

Hardnekkige mythes
Hierna lees je de drie meest hardnekkige mythes rond drin-
ken tijdens de training.

Mythe 1: Een drinkpauze voor kinderen tijdens een clubtrai-
ning is overbodig.
Ook voor kinderen is het belangrijk op regelmatige tijdstip-
pen een drinkpauze in te lassen. Wanneer een kind zweet, 
verliest het vocht. Een verlies van 0.5l vocht lijkt niet veel, 
maar voor een kind van 25kg is dat al 2%. Dat de intensiteit 
van de training dikwijls niet erg hoog ligt, is ook iets wat in 
perspectief gezien moet worden. Wat gemakkelijk lijkt voor 
een volwassene, kan dikwijls al vrij intensief zijn voor een 
kind. Bovendien staat bij kinderen de lichaamstemperatuur-
regeling nog niet volledig op punt, dus ondervinden ze de 
negatieve gevolgen van dehydratie sneller dan volwassenen.

Het is zeker niet de bedoeling om de training 5 minuten te 
onderbreken om te gaan drinken. Met enige organisatie en 
discipline is 5-10 seconden zeker voldoende. 

Mythe 2: Wie niet drinkt, traint harder!
Wie niet drinkt kan inderdaad het gevoel hebben harder 
te trainen. Echter, afzien door de gevolgen van dehydrata-
tie staat zeker niet gelijk aan een hogere trainingsarbeid. In 
tegendeel, wie voldoende drinkt tijdens de training, zal de 
inspanning langer en harder kunnen volhouden en bijgevolg 
ook sneller vooruitgang merken. 

Wie denkt mentale hardheid te halen uit het niet drinken op 
training, speelt eigenlijk met vuur. Dehydratatie heeft onder 
meer symptomen als uitputting, duizeligheid, concentra-
tiestoornissen en suboptimaal functioneren van de spieren, 
met andere woorden een ideale cocktail voor kwetsuren.

Mythe 3: Wanneer ik niet drink tijdens training val ik meer af
Wie niet drinkt tijdens de training zal inderdaad een lager 
getal op de weegschaal zien staan. Dit gewichtsverlies staat 
echter niet gelijk aan vetverlies, maar wel vooral aan vocht-
verlies en dus dehydratatie. Wanneer je opnieuw water 
drinkt, komt dat verloren vocht er gewoon opnieuw bij. Om 
echt 1kg vet te verliezen, moet je ongeveer 7.000 kcal ver-
branden. Een gemiddelde mens moet hier 12 uur aan een 
stuk een stevige randori voor doen of ietsjes meer dan 2 
marathons na mekaar uitlopen!

Amelie Rosseneu

na de training. Indien je voldoende gedronken hebt, zouden 
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Stabiliteitstraining judo
Level 1 Level 2 Level 3Statisch

Do Uitleg
Rechte lijn tussen 
heupen, schouders 
en knieën

L1: 10 sec. houden, 
3 reeksen
L2 & L3: 10 sec. 
houden, 2 reeksen 
aan elke zijde

      Geen holle/bolle rug

1

Rechte lijn tussen 
heupen, schouders 
en knieën

L2: 
Rechte lijn tussen 
heupen, schouders, 
knieën en voet

L1: 
10 sec. houden, 
2 reeksen

L2 & L3: 
10 sec. houden, 
2 reeksen aan elke 
zijde

      Geen holle/bolle rug

2

Romp in rechte lijn 
met het been

L2 & L3: 
Rechte lijn tussen 
heupen, schouders, 
knieën en voet

L1, L2 & L3: 10 sec. 
houden. 2 reeksen 
aan elke zijde

L3: 
Geen draaiing 
van de romp

3

Rechte lijn tussen 
heupen, schouders 
en knieën

L2 & L3: 
Rechte lijn tussen 
heupen, schouders, 
knieën en enkels

L1 & L2: 
10 sec. houden, 
2 reeksen

L3: 
10 sec. houden 
2 reeksen aan elke 
zijde.

4

Rechte lijn (hoek) 
tussen het op- 
geheven been en 
arm

L1, L2 & L3: 
10 sec. houden 
2 reeksen aan elke 
zijde

L2: Been zijwaarts

5

Heup lift

Bank

Zijdelingse been lift

Plank

Superman

Samengesteld door de Vlaamse Judofederatie vzw i.s.m. dr. Smolders Peter 
Dank aan JC Merksem  -  Foto’s Rik Vander Sanden        Realisatie:
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K A L E N D E R

Kata- en technische trainingen

activiteit min. graad datum tijdstip plaats

ap
ril

 2
01

9

Regionale  
technische training  

RTT

Harai-goshi: doepatronen en verdediging.
Uchi-mata-gaeshi: doepatronen.

Ude-hishigi-juji-gatame: basis en toepassingen.
Ude-hishigi-sankaku-gatame: varianten.

1K

zo 7 apr 10:00 – 11:30 Zwijndrecht

di 16 apr 19:30 – 21:00 Tielt

za 27 apr 10:00 – 11:30 Laakdal

Regionale  
Katatraining  

RKT

Nage-no-kata: masutemi-waza.
Ju-no-kata: 2de reeks.

Katame-no-kata: ude-hishigi-ude-gatame, -hiza-gatame.
1D

wo 3 apr 20:00 – 21:30 Zwijndrecht

ma 15 apr 20:00 – 21:00 Laakdal

di 23 apr 19:30 – 21:00 Tielt

Provinciale  
Katatraining  

PKT

Nage-no-kata: koshi-waza, tsurikomi-goshi.
Ju-no-kata: ryote-dori en kata-mawashi. 3K

do 4 apr 20:00 – 21:30 Merelbeke

wo 10 apr 20:00 – 21:30 Lichtervelde

vr 12 apr 20:00 – 22:00 Opwijk

zo 14 apr 10:00 – 12:00 Mortsel

19:30 – 21:00 Genk

Hogere Graden  
Katatraining  

HKT

Kodokan-goshin-jutsu: 19-21
Itsutsu-no-kata: 4-5
Ju-no-kata: 3de reeks

1D zo 28 apr 10:00 – 12:00 Zwijndrecht

m
ei
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Regionale  
technische training  

RTT

Uchi-mata: doepatronen en verdediging.
Hikikomi-gaeshi: doepatronen.

Ude-hishigi-hiza-gatame: basis en toepassingen.
Aanval en verdediging, tori in vierpuntensteun.

1K

zo 5 mei 10:00 – 11:30 Zwijndrecht

di 21 mei 19:30 – 21:00 Tielt

za 25 mei 10:00 – 11:30 Laakdal

Regionale  
Katatraining  

RKT

Nage-no-kata: yokosutemi-waza.
Ju-no-kata: 3de reeks.

Katame-no-kata: ashi-garami.
1D

zo 5 mei 20:00 – 21:30 Zwijndrecht

ma 20 mei 20:00 – 21:30 Laakdal

di 28 mei 19:30 – 21:00 Tielt

Provinciale  
Katatraining  

PKT

Nage-no-kata: ashi-waza, uchi-mata.
Ju-no-kata: eerste reeks. 3K

do 2 mei 20:00 – 21:30 Merelbeke

wo 8 mei 20:00 – 21:30 Lichtervelde

vr 10 mei 20:00 – 22:00 Opwijk

zo 12 mei 10:00 – 12:00 Mortsel

ma 27 mei 19:30 – 21:00 Genk

Hogere Graden  
Katatraining  

HKT

Kodokan-goshin-jutsu: volledig
Itsutsu-no-kata: volledig

Katame-no-kata: kansetsu-waza
1D zo 12 mei 10:00 – 12:00 Zwijndrecht

ju
ni Geen KATA en technische trainingen



In Memoriam

De Vlaamse Judofederatie biedt zijn oprechte deelneming aan.

Met droefheid namen familie en vrienden afscheid van

Joran De Wolf
Judoclub Bonheiden meldt ons het droevige nieuws van het overlijden van hun lid Joran De Wolf. 

De jeugdige judoka overleed op zaterdag 29 december 2018. Op 5 januari jl. werd afscheid van hem genomen 
op de begrafenis te Mechelen. Joran had een gele gordel en werd net geen 16 jaar. De leden en trainers van 

Judoclub Bonheiden herinneren hem vooral als een rustig persoon die gedreven was om bij te leren.
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Ontmoetingen en tornooien april - mei - juni 2019

datum plaats activiteit categorie

za 6 apr Moorsele Tornooi U15 U18+
zo 7 apr Moorsele Ontmoeting U9 U11 U13
zo 7 apr Zonhoven Olympia Trophy U9 U11 U13

za 13 apr Lommel Jeugdontmoeting Soeverein Judo Cup U11 U13
zo 14 apr Lommel Int. Soeverein Judo Cup U15 U18 U21+
za 20 apr Deinze Bekers van Deinze U15 U18 U21+
za 20 apr Lummen The Night Store Trophy U9 U11 U13
zo 21 apr Lummen The Night Store Trophy U15 U18 U21+
za 27 apr Gent 6e Open Bekers van Gent U15 U18 U21+
za 27 apr Eernegem Ontmoeting U9 U11 U13
zo 28 apr Eernegem Tornooi U15 U18 U21+
zo 28 apr Tienen 4e Vlaams-Brabantse ontmoeting U11 U13
za 4 mei Westmalle Prijs Der Noorderkempen U15 U18+
zo 5 mei Koersel Mei-ontmoeting U11 U13
zo 5 mei Westmalle Prijs Der Noorderkempen U11 U13

za 11 mei Wetteren jeugdontmoeting U11 U13
za 11 mei Herentals Beker der Kempen U15 U18 U21+
zo 12 mei Herentals Ontmoeting Beker der Kempen U9 U11 U13
zo 12 mei Kapelle op den Bos 5e Vlaams-Brabantse ontmoeting U11 U13
za 18 mei Sint Truiden Appeltornooi G-judo
za 18 mei Merksem Ippon-Trophy-Antwerp - Ranking U15 U15
zo 19 mei Merksem Ippon-Trophy-Antwerp - Ranking U18 U18
zo 19 mei Riemst Jigo ontmoeting U9
zo 26 mei Zelzate Golden Judo Cup U15 U18 U21+

SHODAN-SHIKEN EN TSUKINAMI-SHIAI

datum tijdstip activiteit plaats

zo 7 apr 8:30 – 13:00 Tsukinami Shiai (apr.) Leuven
zo 28 apr 13:00 – 19:00 SDS 2e & 3e Dan Zwijndrecht
zo 5 mei 8:30 – 13:00 Tsukinami Shiai (mei) Leuven

zo 12 mei 13:00 – 19:00 SDS 1e Dan Zwijndrecht
zo 2 juni 13:00 – 19:00 SDS 4e Dan en hoger Zwijndrecht

BIJSCHOLING LERAARS - SCHEIDSRECHTERS - TRAINERS

datum tijdstip activiteit plaats

za 1 jun 9:00 – 13:00 Bijscholing leraars VJF – 
Topsport clinic Zwijndrecht

KAMPIOENSCHAPPEN

datum leeftijd activiteit plaats

za 6 apr 30+ BK Veteranen Brussel
zo 7 apr BK Kata Brussel

wo 1 mei U15 & U18 Nat. Interprov. 
Ploegenkampioenschap Genk

VERGADERINGEN

datum tijdstip activiteit plaats

za 15 jun 9:00 – 10:30 AV SRC VJF Tielt
za 15 jun 11:00 – 12:30 Raad van Hogere Graden Tielt

ADRESSEN
Laakdal Dojo JC Samurai Eindhout 2430 Schoolstraat 40
Schaarbeek Dojo Helmet 1030 Helmetsesteenweg 343
Leuven Sportoase Philipssite 3001 Philipssite 6
Lichtervelde Gemeentelijk Sportcentrum 8810 Sportlaan 12
Merelbeke Dojo Judoschool Merelbeke 9820 Plataan 4
Opwijk Sporthal Opwijk 1745 Heiveld 65
Tielt Dojo JC Tielt 8700 Generaal Maczekplein
Zwijndrecht Sporthal Zwijndrecht 2070 Fortlaan 27
Genk SportinGenk 3600 E. Vandorenlaan 144
Mortsel Dojo Satori Kwai Mortsel 2640 A. Stockmanslei 121

In Memoriam

Mortsel Dojo Satori Kwai MortselDojo Satori Kwai MortselDojo Satori Kwai Mortsel

Raadpleeg de volledige
kalender online
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