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H A J I M E

Beste judovrienden,
Met het aanbreken van het nieuwe schooljaar breekt er ook een nieuwe periode aan voor onze judofederatie.
Met een hernieuwde missie en visie willen wij als raad van bestuur de judofederatie en onze geliefde sport
verder verankeren in het Vlaamse sportlandschap. Dit door verder in te zetten in judo voor allen, judo op elk
niveau en met respect voor de waarden en normen die onze sport zo kenmerken en waarmee we ook een
verschil kunnen maken in het sportlandschap.
Wij nodigen dan ook elke club, elke trainer, elke judobeoefenaar uit om samen met ons die waarden en normen steeds te blijven uitdragen en samen te werken aan de vervulling van onze missie.

MISSIE
Het uitdragen en promoten van de judosport en haar universele waarden in Vlaanderen, op een manier
die toegankelijk is voor iedereen en op niveau van iedereen.

VISIE
• Een kwalitatieve, professionele en innovatieve structuur en ondersteuning aanbieden.
• Een klimaat creëren en tevens bewaken dat laagdrempelige instap in judo mogelijk maakt en waarin
iedereen zich thuis voelt en zich kan ontplooien.
• Judobeoefening faciliteren op alle niveaus: zowel recreatief, competitief als topsport op het
allerhoogste niveau.
• Dit alles aanbieden aan onze judoka’s, onze clubs en onze vrijwilligers, en dat altijd in
overeenstemming met de waarden van het judo.
Onze toppers hebben zich de laatste weken en maanden weeral uitmuntend gemanifesteerd: de prestaties
van Matthias mogen terecht als uitzonderlijk worden beschouwd, maar ook alle andere atleten werken hard:
Dirk en Toma net gerevalideerd of nog aan het revalideren, Mina en Amber die als jongeren de broodnodige
ervaring op het hoogste niveau aan het opdoen zijn, de U21 en U18 … de judosport is niet alleen heel mooi,
maar ook zwaar en uitdagend! Hard werk, consequent leven en handelen als een topatleet, geloof in eigen
kunnen en een goede samenwerking tussen federatiecoaches, clubcoaches, dokters, kiné’s, … is de sleutel
tot succes. Zeker ook belangrijk is de steun van allen die de atleten een warm hart toedragen en die de judosport genegen zijn. Er komen nog mooie opportuniteiten aan om onze steun aan de atleten te tonen, om te
supporteren zoals het judosupporters betaamt en om te genieten van alle sportresultaten. Judo een feest;
jazeker!
Met het nieuwe schooljaar beginnen ook weeral onze judolessen, judo initiaties en judotornooien. Al deze
activiteiten hebben twee zaken gemeen: ten eerste staat of zou de judobeoefenaar altijd centraal moeten
staan, en ten tweede zijn ze allemaal gebaat bij een kwaliteitsvolle uitvoering. Judoka’s mogen worden aangemoedigd om deel te nemen aan tornooien om zo te groeien als mens en als judoka; tornooi-organisatoren mogen worden aangemoedigd om te werken aan kwaliteit: goede omstandigheden om opwarming en
wedstrijden te kunnen doen, een goede timing die toelaat perfect in te schatten wanneer men zal beginnen
en wanneer men zal klaar zijn, een goede organisatie en wedstrijdondersteuning, maar ook respect voor de
vele vrijwilligers (stewards, scheidsrechters, …) die dit mogelijk maken.
Als raad van bestuur bedanken wij dan ook allen die dit weeral mogelijk zullen maken en kijken wij verlangend uit naar de komende judomaanden.
Bart Demuynck,
Voorzitter VJF
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VJF-atleten sprokkelen
medailles op EYOF, EK en WK!
Het was bij wijlen een drukkende zomer met ongeziene temperaturen. Dat nam echter niet weg dat het tevens
een drukke periode was met veel internationaal judo. Onze judoka’s waren immers actief op de belangrijkste
internationale kampioenschappen en ze deden dat met brio. Inderdaad, een aantal van hen keerden niet met
lege handen huiswaarts. Integendeel! Medailles en titels werden op zak gestoken, Kers op de taart een Europese
titel en Vicewereldkampioenstitel voor Matthias Casse. Onze judoka’s zijn goed bezig … op alle niveaus! Dit
smaakt uiteraard naar meer …
Met veel plezier blikken we terug op die ‘hete’ zomer. Op de volgende pagina’s lees je bijgevolg een overzicht
van wie waar de Belgische driekleur – en de VJF – vertegenwoordigde, gelardeerd met quotes van de judoka’s
zelf. Alvast boeiende nazomer lectuur! Kortom, onze eigen ‘Indian Summer’ sfeer. Veel leesplezier!

EK U18 in Warschau: 7de plaats voor Jarne Duyck
Robbe Demets (-55kg) en Jarne Duyck
(-73kg) waren de VJF-inzendingen
voor het Europese kampioenschap
U18 in het Poolse Warschau dat plaatsvond van 27 tot en met 29 juni. Robbe
start goed en wint zijn eerste kamp
tegen Artur Patemian (GBR), maar

wordt vervolgens gestopt in de tweede
ronde door de Fransman Driss Masson
Jbilou. Jarne heeft een bye voor de
eerste ronde en wordt in de tweede
ronde verslagen door Adam Kopecky
(CZE) die achteraf ook goud pakt. In de
herkansingen verslaat hij de Bulgaar

EYOF in Bakoe: zilver voor Robbe Demets
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Burdinyashki en vervolgens de Turk
Ozgurbuz. Uiteindelijk verliest hij tegen
de Serviër Rajicic wat hem een 7de
plaats oplevert. Alessia Corrao (-63kg)
van de FFBJ kroont zich op dit EK tot
Europees kampioen en verovert de
enige Belgische medaille.

Zes Belgische judoka’s waren van
24 tot 27 juli actief op het European
Youth Olympic Festival 2019 in
Bakoe. Resultaat: zilver, brons en
een vijfde plaats. Niet slecht voor
onze jeugdige judoka’s. Net zoals
voor het EK U18 zond de VJF
Robbe Demets (-55kg) en Jarne
Duyck (-73kg) uit. Robbe pakte
mooi zilver, Jarne had pech en
werd gestopt in de eerste ronde.
Celine Dierickx (-48kg) van FFBJ
pakte brons, Allesia Corrao (-63kg),
tevens FFBJ en tevens vaandeldrager van de Belgische delegatie tijdens de openingsceremonie, pakte
net naast brons en eindigde op de
vijfde plaats.

een knap resultaat na een mooi parcours, zeker na een teleurstellend EK.
“Ik heb een mooi seizoen achter de rug,
maar zonder een medaille op 1 van de 3
eindtornooien had het voor mij toch niet
geslaagd geweest”, stelt Robbe. “Deze
zilveren medaille is als een kers op de
taart, dit pakken ze me nooit meer af.
Nu ik dit resultaat heb neergezet, heb
ik mijn zinnen ook op het WK gezet om
daar mijn kunnen te laten zien. Ik denk
dat een medaille daar evenwel niet
onmogelijk is, alhoewel het niveau daar
nog wel iets hoger zal liggen.”
“Dit was voor Robbe en Jarne het eerste
multi-sport event. Het EYOF is dan ook
een ‘once in a life time’ evenement, want
aangezien het slechts om de 2 jaar wordt
georganiseerd, kunnen atleten wegens
de leeftijdsbeperking slechts één keer
deelnemen”, aldus coach Sören Hapers
die beide atleten begeleidde. “Beide
jongens waren erg onder de indruk van
het hele gebeuren en eigenlijk ikzelf
ook, want ook voor mij was het een eerste ervaring van zo’n groot multi-sport
event.”
Robbe kwam als eerste in actie en
begon zeer sterk aan zijn EYOFdeelname. Na winst tegen respectievelijk Andrei Dolgov (RUS) en Filip Grela
(POL), verslaat hij in de derde ronde de
Europese kampioen Vincenzo Skenderi
van Italië in een thriller van een wedstrijd. In de halve finale vloert hij vervolgens Vladyslav Kolobov (UKR) op
weg naar het hoogste podium. In de
finale zat er goud in want Robbe nam
een voorsprong door te scoren met
waza-ari. Zijn Turkse tegenstander
Berat Bahadir verslaat hem uiteindelijk
echter met ippon. Zilver blijft evenwel

Jarne stond iets meer onder druk, omdat
hij een goed resultaat nodig heeft om
zich met zekerheid te plaatsen voor het
WK U18 dat in september zal plaatsvinden in Kazakstan. Momenteel voldoet
enkel Robbe aan de prestatie-criteria, al
zit Jarne er ook erg kort bij.
Jarne verloor jammer genoeg zijn eerste kamp tegen de Zwitser Bonferroni.
Eerder dit jaar kampte hij ook reeds
tegen deze tegenstander in de halve
finale in Bremen en verloor deze echter
ook in Golden Score. “Beiden waren we
gebrand op revanche en dachten ook
echt dit waar te maken met een tactische voorbereiding. Bonferroni kwam
echter een pak sterker voor de dag dan
gepland, waardoor de technische kwaliteiten van Jarne niet de bovenhand konden nemen”, aldus Sören. “Jarne zei me
zelf dat zijn tegenstander een pak sterker geworden was ten opzichte van vier
maanden terug. De Zwitser heeft dit jaar
ook al wat mooie resultaten neergezet
en stond 8ste op de WRL.”
“Onze twee judoka’s konden het in de
Belgische delegatie goed vinden met
de atleten van de andere sportfederaties

en maakten heel wat vrienden de afgelopen dagen. Ze zijn dan ook hun collega’s
gaan aanmoedigen tijdens hun competities. Omgekeerd gebeurde dit ook. In
het dorp was alle nodige omkadering
en infrastructuur aanwezig. Het was zonder meer een fijne ervaring”, aldus een
tevreden Sören Hapers.
Ook VJF-scheidsrechter Val Van Neste
was geselecteerd om de kampen op
het EYOF in goede banen te leiden.
Hij ontving zijn selectie in mei. Na een
10-tal jaar op continentaal niveau waren
de EYOF ook voor hem een bijzondere ervaring. “Dat had een dubbele
reden”, aldus Val. “Er zijn de verschillende andere sporttakken en de professionele omkadering als eerste. Het judo
niveau, de venue en sfeer waren een
zeker belangrijke tweede.” In gesprekken met het IOC werd ook nogmaals de
professionaliteit van de EJU en de IJF
geprezen. “Op scheidsrechtervlak heeft
de aanwezigheid van Franky De Moor
en Alexander Jatskevitch als commissie
daar zeker iets mee te maken. Zo’n evenement zorgt alleen maar voor zin en
honger in meer”, besluit Val.

EK Kata in Las Palmas: zilver voor VJF-judoka’s in EK Enbu
Van 20 tot en met 21 juli ging in Las
Palmas het EK Kata door. In de categorie ‘Enbu’ (Judoshow) behaalde
Judoshowteam Merelbeke vertegenwoordigd door Krian Demerre
en Britt Martens met 186 punten mooi zilver. Het goud ging
naar een team van zusterfederatie
FFBJ dat 196 punten behaalde.
In de categorie Kime No Kata
(Group 2) behaalden Yannick
Vandekerchove en Patrick Minnoy
de 6de plaats.
JUDOCONTACT
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EK Veteranen in Las Palmas:
5de Europese titel voor Annick Van de Voorde, brons voor heren
Van 25 tot en met 28 juli jl. vond op
het Spaanse Canarische eiland Gran
Canaria het Europese kampioenschap
voor Veteranen plaats. De Belgen pakten er zeven medailles (1G & 6B). Onze
VJF-atleten waren goed vertegenwoordigd op het podium. Ons land eindigt hiermee op de 19de plaats van de
medailletafel. Het EK bracht 778 deelnemers (654 heren & 124 dames) uit 34
landen naar Las Palmas.

categorieën en met verscheidene overwinningen. Dez De Somer (JS Moorsel)
en Gunnar De Laet (JS Lummen) behalen allebei ook brons in dezelfde, maar
minder drukbezette categorie (M1
-100 kg). Voormalige Europese kampioenen bij de veteranen Lode Laats
(JS Park Brasschaat/M5 -73 kg) en Dirk
Vandevoort (Kodokan Merchtem/M5
-90 kg) alsook voormalig topsporter en

huidig VJF-talenttrainer Tijl Lindekens
(M2 -81 kg) en Andy Hermans (M2
-73 kg) missen het podium dit jaar.
Dirk Vandevoort wordt 7de, Lode Laats
en Andy Hermans moeten genoegen
nemen met een 9de plaats.

Gedetailleerde
info vind je via
deze QR-code.

Bij de dames werden er in de verschillende categorieën 102 medailles verdeeld op 124 deelnemers. Annick Van
de Voorde (JS Reet/ F5 -52 kg) pakte
op dit EK haar vijfde Europese titel!
Hiermee bewijst de judoka dat zij mooi
constant blijft presteren.
Bij de heren zijn de prestaties van
Steven Peersman (JS Park Brasschaat/
M4 -73 kg) en Jean Steenackers
(JS Reet/ M6 -73 kg) noemenswaardig
met brons in goed en sterk bezette

European Games/EK: Matthias Casse pakt Europese titel!
Zoals reeds uitvoerig gemeld op onze website en sociale
media pakte Matthias Casse (-81kg/VJF) op de Europese
Spelen in Minsk goud en kroonde zichzelf zo tot Europees
kampioen. De Belgische judocampagne op de Europese
Spelen leverde ons land twee judo-medailles op. Naast
het goud van Casse pakte Jorre Verstraeten (-60kg/FFBJ)
brons.

Foutloos parcours
Matthias Casse startte sterk aan zijn toernooi en legde een
foutloos parcours af. Na een vrijgeleide in de eerste ronde
versloeg hij de Italiaan Christian Parlati met ippon en vervolgens de Zweed Robin Pacek met waza-ari. In de kwartfinales klopte Matthias de Duitser Alexander Wieczerzak, de
Wereldkampioen van 2017 en goed voor brons op het WK
vorig jaar, met een golden score in de verlengingen. Enkel de
Georgiër Luka Maisuradze (IJF 28) kon onze landgenoot nog
uit de finale houden. De kamp werd dan ook een ware thriller, in een slopende Golden Score van meer dan vier minuten
haalde Casse het uiteindelijk met ippon. In de finale versloeg
onze landgenoot vervolgens de Bulgaar Ivaylo Ivanov (IJF
12), die op het EK van 2016 brons behaalde, met waza-ari.
“Ik ben enorm bij dat ik dit deze dag heb kunnen laten zien. Ik
weet waar ik toe in staat ben, als het er dan zo uitkomt is dat
fantastisch!”, aldus de kersverse Europese kampioen.
“Matthias heeft laten zien mee te kunnen met de top”, aldus
een tevreden coach Mark van der Ham. “Na zijn eerst kamp
waarin hij traag begon, herpakte hij zich uitstekend om deze
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setting vervolgens niet meer te laten gaan. In de kwartfinale
winnen van de wereldkampioen 2017, de halve finale winnen
na 8 minuten tegen de Georgiër in een zeer spannende kamp.
De finale tegen Bulgaar liep goed en geheel volgens plan, de
score die Matthias maakt in de laatste halve minuut is uiteraard
een actie van grote klasse!”
“Iedereen van de technische staf is overtuigd van de kwaliteiten en het kunnen van Matthias, maar de wijze en de maturiteit
waarop hij dat in Minsk toonde, was echt wel indrukwekkend.
Het intensieve werk met zijn trainer Mark Van der Ham is
beloond en belooft tevens het beste voor de toekomst. In alle
keuzes die Matthias maakt, toont hij zich een kampioen”, aldus
een lovende Technisch Directeur Topsport Koen Sleeckx.

Sami Chouchi (FFBJ), in dezelfde
gewichtsklasse dan Matthias werd
gestopt in de achtste finales. In de categorie -70 kg werden Roxane Taeymans
(VJF) en Gabriella Willems (FFBJ) in de
eerste ronde uitgeschakeld. Taeymans
verloor met ippon van de Kroatische
Barbara Matic, Willems ging met wazaari onderuit tegen de Portugese Barbara
Timo. Abdul Malik Umayev (FFBJ)
strandde bij zijn EK-debuut in de eerste ronde bij de -73 kg. De 19-jarige
judoka moest met ippon zijn meerdere
erkennen in de Wit-Rus Vadzim Shoka.
Charline Van Snick (FFBJ) en Amber
Ryheul (VJF) werden allebei geëlimineerd in de eerste ronde, Mina Libeer
(VJF) in de tweede.
De hoop op meer edelmetaal voor
onze judoka’s op de Europese Spelen
in Minsk kwam abrupt ten einde tijdens de voorrondes op maandag 24
juni. Joachim Bottieau (-90 kg) werd
in de eerste ronde meteen uitgeschakeld. De 30-jarige Bottieau (IJF 42), vrij

in de eerste ronde, verloor in de tweede
ronde van de Rus Khusen Khalmurzaev
(IJF 21) na drie shido’s. “Hij heeft er alles
aan gedaan om ervoor te zorgen dat
het een gesloten kamp zou worden, ik
kon geen enkele aanval plaatsen”, verklaarde Bottieau achteraf. De Belgische
judoka kreeg op 49 seconden van het
einde van de scheidsrechter een fatale
derde strafpunt. “Frustrerend”, aldus
nog Bottieau, die zijn tweede seizoen bij
de -90 kg afwerkte na enkele jaren in de
-81 kg.

Ontwrichte schouder
Ook voor judoka Toma Nikiforov liep
het niet zoals gewenst. Een tweede
Europese titel in de categorie -100 kg
zat er voor de vaandeldrager van de
Belgische delegatie niet in. Toma begint
evenwel sterk aan het toernooi ondanks
een zware loting. Hij wint zijn eerste kamp
tegen tweevoudig EK-medaillewinnaar
Jevgenijs Borodavko (LAT). In de tweede
ronde verslaat hij voormalig wereldkampioen bij de junioren Zelym Kotsoiev

(AZE) na een slopende wedstrijd waarbij
beide judoka’s een punt pakken. Onze
landgenoot verslaat de Azeri evenwel in
de Golden Score. Europees kampioen
bij de U23 Arman Adamian (RUS), zijn
tegenstander in de derde kamp, vloert
onze landgenoot echter met ippon
binnen de halve minuut. Toma wordt
bijgevolg doorverwezen naar de herkansingen met als eerste tegenstander
Daniel Mukete (BLR). In de herkansingen
scoort hij een waza-ari tegen de Wit-Rus,
maar die herpakt zich snel en vloert
Toma met ippon. Tijdens die kamp ontwrichtte Nikiforov zijn schouder. “Ik ben
in vorm naar hier gekomen, maar jammer genoeg is het wat snel voorbij.”
We mogen tevens de aanwezigheid van
Heather Loontjens niet vergeten, die als
scheidsrechter in Minsk aanwezig was.
“Voor de atleten vormen deze Europese
Spelen één van de hoogtepunten van
hun seizoen. Dat geldt ook voor ons als
scheidsrechters. Ik keek er lang naar uit
om af te reizen naar Minsk.”

Matthias Casse Vicewereldkampioen op WK in Tokio
“Op het WK stelt mijn Europese titel
niks voor”, vertelde Matthias nog voor
vertrek. “In het judo start je elke competitie van scratch. Elke kamp telt.” Met
die nuchtere ingesteldheid startte de
medaillehongerige judoka op 28 augustus zijn WK op de tatami van de legendarische Nippon Budokan in Tokio. Als
een niet te stoppen sneltrein bulderde
Matthias door de voorrondes.

de Iraniër Mollaei, die hem op het
vorige WK in Bakoe afstopte en op
de 7de plaats deed belanden. “Ik ken
Mollaei’s stijl goed. Ik heb er al enkele
keren tegen gekampt. Hij werd in Bakoe
toen Wereldkampioen. Hij is supergoed.
We kennen elkaars technieken, dus ik
was evenwel voorbereid op een lange

slopende wedstrijd. Dan vond ik net een
gaatje in de waza en nam ik zijn arm in de
klem.” En het werd een slopende thriller,
tot haast vier extra minuten in de Golden
Score. De vreugde bij Matthias was dan
ook groot na de overwinning. Met vijf
kampen tegen Mollaei op de teller staat
het 5-3 in het voordeel van Matthias.

“Het was een vermoeiende dag en de
tegenstanders waren niet de minste.
Da’s wel logisch want je bent hier op het
WK. Da’s nog wel wat anders dan een
Grand Prix”, vertelde Matthias achteraf
aan VJF Media. “De eerste kamp tegen
de Chinees Zha liep wel wat stroef. Vanaf
kamp twee tegen de Italiaan Esposito
voelde ik mij wel in mijn element en
begon het lekker te lopen.” Inderdaad.
De Tsjech Stancel en de Duitser Ressel
volgden. En dan de halve finale tegen
JUDOCONTACT
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De uiteindelijk finale werd opnieuw een
titanentreffen: de Europese kampioen
van 2018 tegen die van 2019. Sagi Muki
(ISR) versus Matthias Casse. Geen onbekende van hem. In de vorige zes kampen tegen de Israëliër, won Matthias
één keer. “Opnieuw heeft Muki bewezen dat hij de sterkste is. Hij heeft iedereen weggeveegd. Mijn kamp verliep
wel goed tot ik een foutje maak en een
waza-ari tegen krijg. Kleine foutjes op dit
niveau worden onmiddellijk afgestraft.
Vervolgens ben ik iets te gretig om persé
te willen winnen met de bekende afloop
als gevolg.”
Ook de nieuwe Wereldkampioen had
veel lof voor onze atleet. “Matthias is een
slimme judoka”, vertelt Muki aan de journalisten achteraf op de persconferentie.
“Elke wedstrijd tegen hem wordt moeilijker dan de vorige. Ik concentreerde
me op mijn technieken, maar ik wist dat
het niet gemakkelijk zou zijn. Elk gevecht
tegen hem is een leerervaring in de vaardigheden die hij heeft opgedaan.”
Wanneer IJF Media Matthias naar zijn
favoriete kleur vraagt, antwoordt hij
resoluut: “Goud.” Het typeert hem
als topsporter. “Vandaag ben ik nog
teleurgesteld dat ik naast het goud
pakte. Morgen zal ik dat beter kunnen
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kaderen. Deze zilveren medaille gaat
me pushen om het komende jaar nog
harder naar de Spelen van 2020 toe te
werken”, aldus de Antwerpenaar tijdens
de persconferentie aan het einde van de
competitiedag.
Bij het verlaten van de Field of Play is
de ontgoocheling bij Matthias zeer
groot en emotioneel. Begrijpelijk als
de Wereldtitel binnen handbereik ligt.
Technisch Directeur Topsport Koen
Sleeckx stelt Matthias’ prestatie echter in
de juiste context. “Matthias zal het even
wel niet zo zien, maar hij heeft echt wel
zilver gewonnen. Met de maturiteit waarmee hij op de tatami staat, amper 22 in
deze zware gewichtscategorie -81kg en
de sterkhouders die hij heeft verslagen,
denk ik dat we als federatie heel tevreden mogen zijn. Matthias heeft op het
WK in Tokio nogmaals bewezen dat hij
een grote toekomst voor zich heeft.”
Voor veteraan Dirk Van Tichelt (-73kg)
betekende het WK in Tokio de terugkeer
na een lange revalidatie door een ernstige knieblessure. De bronzen Olympiër
was zich terdege bewust dat de verwachtingen voor het WK moesten worden bijgesteld. In zijn eerste kamp tegen
de Oostenrijker Lukas Reiter werd het
onmiddellijk duidelijk dat wedstrijdritme

onontbeerlijk is, zeker op een WK. Twee
waza-ari’s tegen stelden een vroegtijdig einde aan de comeback. “Het WK
was een uitstekend doel om vanuit mijn
revalidatie naar toe te werken. Het blijft
echter natuurlijk een WK en geen Grand
Prix. Op zich blijft zes maanden revalidatie toch wel heel scherp.” Reeds een
WK-prestatie op zich vinden wij. “Ik blijf
een topsporter, ik wel uiteraard altijd
meer. Ik verwachtte er meer van, maar de
realiteit durft al eens bijten.”
Ontgoocheling ook bij de VJF-dames.
Voor Amber Ryheul (-52kg) is Tokio
haar eerste WK bij de groten. De judoka
heeft gemengde gevoelens over haar
prestatie. In de eerste ronde wint ze van
Su Khin Khin uit Myanmar. In de tweede
wordt ze gestopt door de sterke Japanse
Shishime die achteraf brons pakt. “Ik zou
kunnen zeggen dat ik dat niet fijn vond,
maar eigenlijk toch wel want zo heb ik
tenminste die ervaring meegemaakt.
Een sterke Japanse tegenstander, in
Japan, da’s uiteraard reeds een beleving
op zich. Als ik ergens een sterke Japanse
tegenstander moet trekken, dan liefst
hier in de Budokan in hartje Tokio.”
Voor Mina Libeer (-57kg) was dit WK,
na Bakoe in 2018, het tweede bij de
senioren. Ze wordt echter gestopt

T O P S P O R T
Vlak na de persconferentie met Matthias en de andere
medaillewinnaars van de dag, had VJF-Media een gesprek
met Belgisch judo-icoon Robert Van De Walle, die Matthias
de ganse dag had gadegeslagen vanuit de tribune. “Ik
ben heel tevreden en trots”, reageerde de Olympische
kampioen van 1980. “Een knap resultaat. Je moet het toch
maar doen hé, tweede op de Wereldkampioenschappen,
amper 22 jaar. Er zit zeker toekomst in. Tactisch is Matthias
reeds zeer sterk, maar hij moet nog wat rijpen. Een jaar vòòr
de Spelen hier in Tokio tweede worden, dat kan reeds tellen.
Hij heeft de capaciteiten, hij is jong en hij traint keihard. Hij
doet wat van hem wordt verlangd. Er kan hem hier niks
worden verweten. Zijn tegenstrever Muki was nog net iets
sterker dan hem. Da’s natuurlijk ook een topatleet.”
Matthias ontbreekt hier nog wat maturiteit, maar dat komt
er zeker en vast vindt Robert Van De Walle. “Hij gaat er in
de toekomst zeker van winnen. Nog wat rijpen en links en
rechts nog wat technisch bijschaven en ook durven gaan en
100% zonder schrik. Da’s de ervaring uiteindelijk. Judo is
een lange weg, laten we dat niet vergeten. Als je dan reeds
je carrière kan beginnen op je 22 met een Europese titel en
een Vicewereldtitel op zak dan ben je waarschijnlijk wel bij
de betere, niet?”, glimlacht Robert.

in de eerste ronde na verlies tegen de
Française Hélène Receveaux. De teleurstelling bij Mina is duidelijk. “Ik voelde me
er wel klaar voor na een goede voorbereiding. Ik had wel wat last van mijn schouder en daar moet thuis terug aan worden
gewerkt. Ik ben eigenlijk wel graag in de
sfeer van Japan, maar uiteindelijk blijft
elke wedstrijd een wedstrijd. Eenmaal je
hier op de mat staat, voel je evenwel wat
meer druk. Want alle groten zijn hier. Het
is meer opkijken en rondkijken, maar het
blijft judo en eens je op de tatami staat, is
het gewoon kampen en moet je dat wel
even proberen weg te cijferen.”
Op het WK in Tokio kreeg Roxane
Taeymans (-70kg) een bye voor de eerste
ronde. In de tweede startte ze tegen de
Portugese Barbara Timo die haar afstopte.
“Ik wist wel dat dit geen gemakkelijke kamp
ging worden”, stelt Roxane. Haar tegenstander kwalificeerde zich voor de finale
en pakte uiteindelijk zilver. Jammer, want

“Matthias heeft hier in Tokio een mooi parcours afgelegd. Ik
merkte vaker overwinningen met ippon. Winnen van Mollaei
met een armklem, da’s niet niks. Want die mannen hebben
stalen armen”, grapt onze Olympische kampioen. “Ik ben
trots dat we in het judo opnieuw iemand hebben die onze
sport wat uitstraling gaat geven in de toekomst. Ik denk dat
hij een mooie carrière tegemoet gaat. Alleen moet hij wel
kwetsuurvrij blijven en verder werken zoals hij nu bezig is.”

aanvankelijk had Roxane de overhand. “Ik
heb me echter laten vangen. Ik ben haar
wat blindelings gevolgd in de ne-waza.
De teleurstelling is groot. “Ik ben wel ontgoocheld vooral omdat ik dacht dat ik de
juiste oplossing had gevonden om tegen
de Portugese te kampen. De laatste wedstrijden werkte de tactiek die ik met coach
Robert Krawczyk had afgesproken, dus dit
is dubbel zuur.”
De medaille van Matthias Casse was de
enige medaille voor de Belgen op het
WK. De beste prestatie bij de FFJB-atleten
werd geleverd door Charline Van Snick
(-52 kg) met een 7de plaats. Gabriella
Willems (-70 kg) sneuvelde in de tweede
ronde. Sophie Berger (-78 kg) werd
gestopt in de 1/8 finale. Evenzo Sami
Chouchi (-81 kg). Kenneth Van Gansbeke
(-66 kg) verloor in de 1ste ronde, Jorre
Verstraeten (-60 kg) in de tweede.
Christian Pierre
JUDOCONTACT
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Mannen (BEL)
3e

16e

18e
19e

34e
44e
61e
78e

-81 kg
25 Aug 2019
5 juli 2019
22 Jun 2019
10 May 2019
-100 kg
22 Jun 2019
10 May 2019
-81 kg
-60 kg
5 juli 2019
22 Jun 2019
-66 kg
5 juli 2019
-90kg
01 Jun 2019
-73 kg
+100 kg

CASSE Matthias (JC Fudji Yama Boom-Schelle)
World Championships Senior 2019
Montreal Grand Prix 2019
European Games Minsk 2019
Baku Grand Slam 2019
NIKIFOROV Toma (VJF)
European Games Minsk 2019
Baku Grand Slam 2019
CHOUCHI Sami (FFBJ)
VERSTRAETEN Jorre (FFBJ)
Montreal Grand Prix 2019
European Games Minsk 2019
VAN GANSBEKE Kenneth (FFBJ)
Montreal Grand Prix 2019
BOTTIEAU Joachim (JS Geraardsbergen)
Cluj-Napoca European Open 2019
VAN TICHELT Dirk (JC Koksijde)
HARMEGNIES Benjamin (FFBJ)

5719 ptn
2e pl.
3e pl.
1e pl.
3e pl.
2838
7e pl.
7e pl.
2621
2335
7e pl.
3e pl.
1636
2e pl.
1181
3e pl.
797
374

U18
-73kg

European Cadet Championships 27-Jun-2019
Duyck Jarne (JC Kawaishi Ingelmunster)

7e pl.

U18
-73kg
-55Kg
-50kg

Bielsko Biala Cadet European Cup 18-May-2019
Duyck Jarne (JC Kawaishi Ingelmunster)
Demets Robbe ( JC Koksijde)
Merdin Emile (JC Kawaishi Ingelmunster)

2e pl.
3e pl.
7e pl.

U21
-81kg

Cluj-Napoca Junior European Cup 10-Aug-2019
Foubert Karel (JC Olympia Brugge)

3e pl

U21
-81kg

Berlin Junior European Cup 27-Jul-2019
Vandyck Pieter (JC Gruitrode)

7epl.

U21
-81kg

Prague Junior European Cup 20-Jul-2019
Foubert Karel (JC Olympia Brugge)

3e pl

U21
-81kg

Sarajevo Junior European Cup 06-Jul-2019
Foubert Karel (JC Olympia Brugge)

7e pl

U21
-81kg

Kaunas Junior European Cup 11-May-2019
Foubert Karel (JC Olympia Brugge)

3e pl

Matthias Casse

Vrouwen (BEL)
4e

29e

30e

31e
34e

55e
65e
97e

-52 kg
25 Aug 2019
26 Jul 2019
-70 kg
05 Jul 2019
01 Jun 2019
-70kg
05 Jul 2019
01 Jun 2019
-48 kg
-57 kg
05 Jul 2019
01 Jun 2019
-78kg
01 Jun 2019
-52kg
26 Jul 2019
-70 kg

VAN SNICK Charline (FFBJ)
World Championships Senior 2019
Cluj-Napoca European Open 2019
WILLEMS Gabriella (FFBJ)
Montreal Grand Prix 2019
Cluj-Napoca European Open 2019
TAEYMANS Roxane (Satori Kwai Mortsel)
Montreal Grand Prix 2019
Cluj-Napoca European Open 2019
JURA Anne sophie (FFBJ)
LIBEER Mina (JS Merelbeke)
Montreal Grand Prix 2019
Cluj-Napoca European Open 2019
BERGER Sophie (FFBJ)
Cluj-Napoca European Open 2019
RYHEUL Amber (FFBJ)
Zagreb Grand Prix 2019
MANSOUR Lola (FFBJ)

5043 ptn
7e pl.
5e pl.
1871
5e pl.
5e pl.
1658
5e pl.
3e pl.
1217
1446
5e pl.
5e pl.
602
3e pl.
566
7e pl.
166

U21
-78kg

Cluj-Napoca Junior European Cup 10-Aug-2019
Verschaere Vicky (JC Evergem)

3e pl.

U21
-70kg
-78kg

Berlin Junior European Cup 27-Jul-2019
Desender Demi
Verschaere Vicky (JC Evergem)

7e pl.
7e pl.

U21
-78kg

Prague Junior European Cup 20-Jul-2019
Verschaere Vicky (JC Evergem)

2e pl

U21
-78kg

Kaunas Junior European Cup 11-May-2019
Schrenk Isabelle (JC Herzele)

5e pl
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Karel Foubert

IJF Wereldranking

MATSURU
uw partner in budosport

Geborduurde badges

Al uw gevechtssportartikelen

Textiel

Sportmatten

DVD’s en boeken

Borduren en zeefdruk

Bekers en medailles op maat
Ofﬁciële partner VJF

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

S P O R T B E L E I D

Voorstelling van de nieuwe
Commissie Graden & Techniek
Oorsprong

In het streven naar meer professionalisme en goed bestuur drong zich binnen de Vlaamse Judofederatie een
herziening van de interne structuur
op. Begin 2019 werd beslist om, in het

kader van hogere transparantie, betere
communicatie en taakgerichte organisatie een noodzakelijke rationalisatie door
te voeren. Dit leidde, onder andere, tot
het creëren van een nieuwe, overkoepelende commissie: de commissie ‘Graden

Gradencommissie

Raad van
Hogere Graden

• Jury Shodan Shiken

• Adviesorgaan
• Verkiezing PedCom
en GradenCom

• Bepalen wie
kandidaten 6e dan
en hoger is.

• Technisch directeur

•Voorzitter RvHG

• Technisch directeur

Rationalisatie

Onderzoekscomm.
Hogere Graden

Commissie Graden
en Techniek

Samenstelling
De CGT bestaat uit minimaal drie leden
en maximaal vijf leden. Intern wordt een
voorzitter en een secretaris verkozen.
Het eerste mandaat loopt tot juni 2022.
Daarna wordt deze commissie verkozen voor een mandaat van vier jaar. Dit
gebeurt op de bijeenkomst van de Raad
van Hogere Graden. De voorwaarden
voor kandidaatstelling zijn: Trainer A en
minstens vijfde Dan-graad bezitten. De
initiële samenstelling van de CGT bestaat
uit: Dirk De Maerteleire (voorzitter), David
Deleu (secretaris), Ann De Brabandere,
Raymond De Clercq en Patrick Minnoy.
Deze namen zijn gekozen in samenspraak met de Raad van Bestuur waarbij
rekening gehouden is met ervaring en
kennis uit verschillende hoeken (voormalige functie als Technisch Directeur,
lid examenjury, VTS docent, kata-expertise, representativiteit van verschillende
Dan-graden, geografische verdeling, lid
Onderzoekscommissie Hogere Graden,
voorzitter en secretaris Raad van Hogere
Graden, …).

Taken
De hoofdtaak van de CGT luidt: kritisch
en innovatief nadenken over alles wat
betreft graden en techniek. Dat is een
ruime omschrijving en dekt zeer veel.
Enkele concrete topics zijn:
• organiseren van het technisch onderricht: opmaak en inhoud van het
14 — JUDOCONTACT
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•

•
•

•
•
•

Pedagogische
Commossie

G-commissie

en Techniek’ (CGT). Vier bevoegde commissies werden herleid tot één commissie (het takenpakket van de vroegere
Pedagogische Commissie werd verdeeld onder de CGT en de commissie
‘Judo voor Allen’ – cf. organigram).
Jeugdcommissie

Werkgroep Judo 55+

• Graden
• examenprgr
• leerlijn
• kata en techniek
onderricht
• Recreatie
• Jeugd
• Wedstrijdregl.
• Voorzitter PedCom

Commissie
Judo voor Allen

programma (leerlijnen) voor Kyugraden, opmaken van het programma
en de agenda van de kata en technische trainingen (PKT, RKT, HKT en
RTT), het aanstellen van docenten, …;
organiseren van het volledige Dangradenproces: beheren van het
reglement Shiai en de registratie van
SDS-punten, het opmaken van de
examenprogramma’s, bepalen van de
examencriteria, …;
organiseren van de examenjury (SDS):
vereisten, opstelling, bijscholing, coaching, …;
onderzoeken en erkennen van Dangraden, beheren van de criteria voor
SDS hogere Dan-graden, voorstellen
van kandidaten SDS hogere graden
naar de Raad van Bestuur;
opstellen van de agenda van de Raad
van Hogere Graden (juni);
verwerven van kata en technische
expertise;
blijven evalueren van de werking van
alles inzake graden en techniek.

Eigenlijk hebben we als commissie de
uitdagende taak een brug te slaan tussen traditie en innovatie. Ons doel is
onze geliefkoosde sport, die gestoeld
is op waarden zoals respect en eerbied
(voor traditie), mee te laten evolueren in
snel veranderende tijden. Dit betekent
dan ook dat we soms zoals een koorddanser zullen moeten balanceren tussen
traditie en innovatie.

Het spreekt voor zich dat dit geen kleine
opdracht is voor vijf personen. Vandaar
dat we als commissie beslist hebben
om één topic per keer onder de loupe
te nemen en niet om op verschillende
fronten tegelijk bezig te zijn. We zoeken
voor bepaalde onderwerpen ook hulp
door middel van het organiseren van
tijdelijke werkgroepen waarin de CGTleden bijgestaan worden door deskundigen met kennis en ervaring ter zake.
Zo zijn we momenteel bezig met een
werkgroep rond het evalueren van de
SDS-criteria hogere graden waarbij we
samenzitten met leden van de vroegere
Onderzoekscommissie Hogere Graden
en een voormalig Technisch Directeur.
We zijn ook van plan om onze Raad van
Hogere Graden te consulteren omdat
deze groep judoka’s écht wel een goudmijn aan expertise is en omdat in deze
groep, zoals gebleken op de laatste vergadering in juni laatstleden, soms heel
diverse en interessante visies en meningen te vinden zijn.
Op de plank ligt een evaluatie van
de Shiai, een revisie van de SDSprogramma’s en een optimalisatie van
de werking van de examenjury te wachten. Zoals echter reeds vermeld, stap
voor stap.
Dirk De Maerteleire,
Voorzitter CGT

K O R T

&

B O N D I G

the date
save

2de EDSO EK Judo
De tweede editie van het Europees Kampioenschap Judo voor
doven gaat door in Brasschaat en dit van 10 t.e.m. 14 oktober
2019. De competitie vindt plaats in Sportcentrum Sportoase
Elshout, Elshoutbaan 17, 2930 Brasschaat.
Meer info leest u op de EK-website: www.brasschaat2019.org

actie

cijfers
in

Zoals jullie waarschijnlijk reeds hebben gemerkt,
hebben we de kaap van 5.000 volgers op onze
facebook-pagina overschreden. Dat vinden
we heel fijn! Bijgevolg een dikke merci aan
al wie regelmatig op onze FB-pagina afstemt.
Vergeet echter niet dat de VJF ook aanwezig
is op Instagram, waar je dagelijks een leuke
judo-foto te zien krijgt, en tevens op Twitter
waarmee we de resultaten van onze judoka’s op
internationale competities meedelen.
Volg jij ons daar ook al? Doen!

in

Utsuri Goshi Tibo De Zutter van JS Asahi Gits in de kamp om het brons op het VK in Tielt.

beeld
in

De legendarische
Nippon Budokan Arena
te Tokio, gebouwd voor
de Olympische Spelen
van 1964 waar judo een
Olympisch debuut maakte,
heden het strijdtoneel
voor het WK 2019 en de
Olympische Spelen 2020.
JUDOCONTACT
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Provinciale, Vlaamse en NIEUW
Belgische kampioenschappen
Vernieuwde deelnemersvoorwaarden en formules
Belg of inwoner van België
In overleg tussen de VJF en FFBJ werd
er gezocht naar een antwoord op de
deelnemersvoorwaarden m.b.t. nationaliteit. Binnen de Europese wetgeving

werd een oplossing gezocht die de
actieve leden van beide federaties niet
benadeelt en eerlijke nationale kampioenschappen kunnen garanderen.
Vanaf dit seizoen kunnen enkel nog

VJF- en FFBJ-leden met de Belgische
nationaliteit of met een geldige verblijfsvergunning in België deelnemen aan de provinciale, regionale en
Belgische kampioenschappen.

NIEUW vanaf 2019
PK-VK-BK senioren en jeugd
Specifieke voorwaarden m.b.t. nationaliteit
De judoka moet aan een van de volgende
criteria voldoen:
a. Belgische nationaliteit
b. Bewijs van geldige verblijfsvergunning in België (inschrijving
in Vreemdelingenregister)

ID-KAART
E, E+, F, F+

RIJKSREGISTER of VREEMDELINGENREGISTER
eID (Belg) Belgische nationaliteit verblijfsvergunning
EU-burger in België
A, B, C, D
verblijfsvergunning niet-EU-burger in België
H
Europese blauwe kaart voor hoogopgeleide
werknemer in België
BIJLAGE 33
Student uit een EU/EER-lidstaat in België
VOLTIJDS STUDENT voltijdse inschrijving aan een Belgische
onderwijsinstelling

ID-kaart E, E+, F, F+ of Belg

PK Senioren
In 2019 is een medaille op het PK senioren (12 en 13 oktober) nog een essentiële stap voor selectie voor het Vlaams
kampioenschap (19 oktober). Een
podiumplaats op het VK in Tielt is selecteerbaar voor het BK in Antwerpen
(2 november). Alle judoliefhebbers zijn
van harte welkom in de Sporthal Arena
om de Belgische topatleten te zien strijden voor de nationale titels
Vanaf 2020 verdwijnen de provinciale kampioenschappen als selectiewedstrijden voor de senioren. Men zal
dus rechtstreeks kunnen aantreden op
het Vlaams Kampioenschap senioren
dat vanaf 2020 zal plaats vinden in de
gloednieuwe Topsporthal van Beveren.
De provinciale jeugdkampioenschappen blijven behouden als selectie16 — JUDOCONTACT 2019-03

ID-kaart A, B, C, D, H

wedstrijden voor het VK en BK.

BK Mixed Teams
Ook de ploegenkampioenschappen
ondergaan een facelift. In navolging van
de Internationale Judofederatie wordt
de Nationale Interclub vanaf 2020 vervangen door het BK Mixed Teams. Hier
strijden clubteams met 3 dames en 3
heren voor de nationale titel per ploeg
en het prijzengeld op 1 wedstrijddag in
een eliminatieformule.
De Callant Cup (regionale interclubkampioenschappen) wordt ongewijzigd
voortgezet. De Nationale en regionale
interclubkampioenschappen vinden dit
najaar plaats in november met opnieuw
meer dan 100 ploegen.
Ook het Nationaal Interprovinciaal
Ploegenkampioenschap
ondergaat

vanaf 2020 enkele wijzigingen en evolueert in het BK Mixed Teams U15 en
U18 waarbij gemengde provinciale
ploegen van 10 judoka’s het tegen
mekaar opnemen voor de nationale
titels bij de U15 en bij de U18. Hiervoor
is de VJF nog op zoek naar een organisator voor 2020 en 2021.

Gewichtscategorieën
In navolging van IJF worden de lichtste
categorieën bij de junioren geschrapt.
Verder werden de gewichtscategorieën
bij de jeugd geëvalueerd.
-44kg bij de U21 meisjes, -55kg bij de
U21 jongens en -42kg bij de U18 jongens verdwijnen vanaf 2020. -46kg bij
de U18 jongens blijft wel behouden
gezien de deelnamecijfers en latere
maturiteit bij jongens.
Bart Geelen, STC

J U D O

A C A D E M I E

Trainersopleidingen 2020
Instapdrempel initiator verlaagd

Om het cursusaanbod af te stemmen op de specifieke noden
van de clubs en federatie wordt de cursus Initiator Judo vanaf
2020 ook open gesteld voor bruine gordels (1e kyu). Mits slagen voor een toelatingsproef zullen zij ook kunnen instappen
op het startniveau van de trainersopleidingen.

Ben je bruine of zwarte gordel en wil je trainer worden?
Dan is de eerste stap voor jou de opleiding initiator judo.
Door het volgen van deze opleiding leer je in te staan voor het
initiëren van judo aan beginnende en/of recreatieve judoka’s

(jongeren, adolescenten en volwassenen) op clubniveau.

Oproep aan alle initiators: nieuwe instructeur B judo
Door het volgen van deze opleiding verwerft men de competenties om judoka’s op te leiden tot de graad van 1e dan. Met
het behalen van dit diploma kan je de verantwoordelijkheid
voor een club opnemen als hoofdtrainer.
Heb je het diploma initiator judo op zak? Volg dan z.s.m. het
Algemeen Gedeelte bij de VTS en dan kan jij in februari 2020
meteen starten met de nieuwe opleiding instructeur B judo.

Initiator Judo 2020

Instructeur B Judo 2020

Toelatingsvoorwaarden
• Min. 17 jaar in kalenderjaar.
• Min. 1e Dan VJF OF 1e kyu en toelatingsproef

Toelatingsvoorwaarden
• Min. diploma Initiator Judo en 1e Dan
• Geslaagd voor Algemeen gedeelte Instructeur B
(te volgen in 2019)

U dient zich in te schrijven voor module 1+2+3+4
• Module 1: Algemeen gedeelte (15u)
• Module 2: Sporttechnische module (11u)
• Module 3: Didactisch methodische module (26u)
• Module 4: Stagemodule (16u)

U dient zich in te schrijven voor module 1+2+3+4
• Module 1 : Algemeen gedeelte (22,5u)
– Opgelet module 1 dient voltooid en geslaagd te zijn
voor je kan inschrijven voor module 2+3+4)
• Module 2 : Sporttechnische module (35u)
• Module 3 : Didactisch methodische module (24u)
• Module 4 : Stagemodule (14u)

• Initiator cursus Tielt
– JC Tielt, Generaal Maczekplein - Tielt
– 15 zaterdagen van 09u00 tot 13u00
– 1e les: 01/02/2020 – laatste les 19/09/2020
– Schriftelijk examen: 10/10/2020 – praktisch examen
31/10/2020 - Herexamen 28/11/2020.

• Instructeur B cursus Tielt
– 15 zaterdagen van 13u30 tot 17u30
– 1e les: 01/02/2020 – laatste les 19/09/2020
– Schriftelijk examen: 03/10/2020 - praktisch examen
10/10/2020 - Herexamen 31/10/2020

• Initiator cursus Meeuwen
– Kerkplein 1, 3670 Meeuwen-Gruitrode
– 15 zaterdagen van 12u30-16u30
– 1e les: 01/02/2020 – laatste les 19/09/2020
– Schriftelijk examen: 10/10/2020 – praktisch examen
24/10/2020 - Herexamen 28/11/2020.

Aanvullende module Judo 55+
Toelatingsvoorwaarden
• Min. diploma Initiator Judo
• Aanvullende module Initiator Judo 55+
– Sporthal - Zwijndrecht
– 5 zaterdagen van 13u00 tot 17u00
– 1e les: 26/09/2020 – laatste les 24/10/2020
– Schriftelijk en praktijk examen: 14/11/2020

Hoe inschrijven voor de VTS cursussen?
Om je in te schrijven voor een VTS-cursus, moet je je eerst
aanmelden in de centrale databank van Sport Vlaanderen.
Via Mijn Sport Vlaanderen kan je vervolgens je gegevens
raadplegen. Via Mijn VTS kan je onder andere je lessenrooster raadplegen en je diploma’s terugvinden.
0: Aspirant-Initiator
• vanaf 3 kyu
• helpen op de mat
de

1: Initiator

2a: Instructeur B

• 1 Dan / 1 kyu
+ proef
• initiatie judo tot
groene gordel
ste

Maak een account aan als nieuwe gebruiker en registreer je
als VTS-cursist voor de inschrijving van een eerste VTS cursus/opleiding of meld je aan als bestaande gebruiker indien
je wenst in te schrijven voor een vervolgopleiding.
Bart Geelen
Directeur sportkaderopleiding judo

ste

2b: Trainer B

• v.a. initiator + 1 dan
• hoofdtrainer in een
club
• opleiden tot 1ste dan
• begeleiding tot U13
ste

3: Trainer A

• v.a. 2 dan en InB
• training en coaching
U15/U18 op nat.
niveau
de

• v.a. TRB
• training en coaching
U18+ op Int. niveau

Definitieve informatie is te raadplegen op www.sport.vlaanderen/sportbegeleiders/ Vlaamse Trainersschool vanaf november 2020.
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Technische kaart

• *1997
• Europees kampioen -81kg
• Vicewereldkampioen -81kg

Matthias Casse (BEL)

De 22-jarige intimiderende Hemiksemnaar is het prototype
van een nieuwe generatie kampers die geen jeugdfouten
lijken te maken. Deze -81kg drop seoi nage specialist is al
een sluwe tacticus, die hierbij al meer dan één oude truc
bovenhaalde. Zelfbewust en volhardend maakt hij vaak de
beslissende beweging in de gouden score, zonder ooit zijn
concentratie te verliezen. Soepel en ontspannen combineert
hij zeer vakkundig vanaf een rechtse of linkse pakking aan
de kraag, uitkomend in de oorspronkelijke beweging of een
opportunistische counter om de kamp te besluiten.
Na het afsluiten van de juniorenperiode met de wereldtitel in 2017, heeft deze vertegenwoordiger van de nieuwe
Belgische generatie met o.a. Jorre Verstraeten (3e EK 2019
-60kg) een dermate grote impact gehad bij de senioren sinds
de titel – met o.a. overwinningen op de Israëlische nieuwe
wereldkampioen Sagi Muki en de Iraanse wereldkampioen
2018 Saeid Mollaei – dat hij zich nu bevindt op de 3e plaats
op de wereldranking met drie Grand Slam-medailles, drie

1

2

6

7

Hij kan alles

3

Grand Prix-medailles ... en nu de Europese titel en
de Vicewereldtitel.
Zijn Europese was fel bevochten, niet alleen
tegen de vorige generatie, zoals bijvoorbeeld
de Duitse wereldkampioen 2017 (en WK
medaillewinnaar 2018) Alexander Wieczerzak
die hij in kwartfinales versloeg, maar ook voor
de jonge wolven even vroegrijp als hijzelf
zoals de Italiaanse Christian Parlati, 21 jaar
oud en wereldkampioen junioren 2018,
en de Georgische Luka Maisuradze,
dezelfde leeftijd, Europees kampioen junioren 2018 (3e WK Junioren)
en samen op hetzelfde EK podium.
Een echte poule van jong talent,
waarin Matthias Casse de onbetwistbare leider wordt. Terecht dat hij
met de hoogste ambities naar Tokio gaat.
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Auteur: Emmanuel Charlot /
L’Esprit du Judo
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Een counter van lange adem

EK 2019 – Halve ﬁnale vs. Luka Misuradze (GEO)
Hun onderlinge strijd is bezig sinds 2017 tussen deze twee jonge
tenors van de junioren. Onze Belg versloeg de vurige Georgiër
driemaal, maar hij wist Matthias te verrassen met een sterke
o-soto-gari op de Grand Prix van Antalya in april. De hierboven getoonde situatie is niet klassiek voor Casse die zich in een
gevaarlijke gefixeerde makikomi bevindt 1 , die hij schakelt naar
een o-soto-gari om te profiteren van de positie van de Georgiër
2 ! Maar deze staat stabiel en vangt hem voor een poging tot
ura-nage. Matthias probeert niet in de beweging te blijven en laat
zichzelf zweven 3 , om terug te keren van de voorkant en zo te
ontwijken, terwijl Maisuradze hem op zijn rechterheup probeert
te controleren 4 ! De Georgische poging lijkt op een vorm van
utsuri-goshi, maar de flexibiliteit en het aanpassingsvermogen
20 — JUDOCONTACT 2019-03

van Casse die op de beweging “surft”, staat hem niet toe om
te scoren 5 . Zodra er terug contact is met de mat, blijft Casse
krachtig sturen en wordt de positie van de Georgiër kwetsbaar
6 . Luka Maisuradze probeert hierop te repliceren door zijn
rechterbeen in te haken voor een o-soto / harai-makikomi 7 ,
hetgeen waarmee hij voorafgaand de Fransman Alpha Oumar
Djalo versloeg. Maar Casse laat zich absoluut niet de schouders
draaien en stuurt de beweging naar achteren 8 om hem op
de rug te duwen 9 en de ippon te scoren 10. Een beweging
perfect geanticipeerd op het moment van de reeks bewegingen
gedomineerd door de tegenstander. Met zijn proprioceptie is
Matthias Casse net zo gevaarlijk in de close contact fasen als in
zijn eigen judo met meer afstand.
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Een rechtstaande Seoi-Nage uniek in zijn genre!

EK 2019 – ﬁnale vs. Ivaylo Ivanov (BUL)
De 24-jarige Bulgaar, die de ongelukkige tegenstander was van Papa Doudou
Ndiaye op het WK Junioren 2014, waar
de Fransman de bronzen medaille
won, kwam in 2019 uit met een zeer
goede reeks overwinningen: winnaar
GP Nederland, finale Grand Prix Israël,
winnaar Grand Prix Marokko, finale
Grand Slam Baku en dus ook de finale
van deze Europese Spelen. Een tegenstander vol ervaring en formidabel door
zijn ultrasnelle ukiwaza en kata-guruma.
Tegen hem zal de jonge Belg echter met
een verrassende beweging volgen.
Terwijl de Bulgaar rechtop staat, draait
Matthias Casse, met zijn gebruikelijke
linkerhandgreep op de rug, linkse pols
met een snelle beweging om de elleboog van de Bulgaar te liften en zijn
positie te fixeren en steekt vervolgens
zijn rechterhand onder de oksel voor
een zelden geziene seoi-nage 1 . In
deze beginfase van de beweging, is

5

Casse alleen bezig zijn tegenstander te
hijsen door zijn rechterbeen in de grond
te duwen terwijl hij nagenoeg frontaal
blijft staan 2 . Hij slaagde erin de tegenstander te “haken” met deze opwaartse
trek-duw beweging, zijn heupen draaiend terwijl zijn steunen ter plaatse blijven staan, zonder een fractie van een
seconde of niet de minste controle te
verliezen 3 . Met een minimale pakking
aan de kraag, slaagt Matthias er op verbazingwekkende manier in om d.m.v.
zijn bijna gestrekte arm Ivanov van de
grond te houden 4 . Terwijl hij uiteindelijk instapt met rechterbeen in de as van
de komende worp, heeft Casse nu een
aanval met beide handen aan de arm
van de tegenstander die hij heel hoog
houdt. De Bulgaar is nu hangende op dit
krachtige controlepunt 5 . Altijd met de
linkervoet licht voor de rechter om zich
stevig te positioneren, steekt Casse zijn
rechterheup uit om de tegenstander te
vangen zodat hij geen steun meer heeft

8

12

11

13

6 en kantelt voorwaarts in een poging
de Bulgaar die tegengewicht geeft mee
te nemen 7 . Plaatsing en controle zijn
perfect. Casse brengt het rechterbeen
terug door de rug te buigen, terwijl
Ivanov nu de heup wil ontwijken 8 om
terug een steunpunt te krijgen met zijn
rechtervoet 9 . Hij slaagt, maar de beweging van Tori wordt nu in een roterende
fase doorgezet 10 , om de evenwichtsverbreking te behouden en de ontwijking te
voorkomen 11 , de tegenstander geheel
te werpen 12 tot de val op de rug 13 . Een
uitzonderlijke rechtstaande seoi-nage.
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Shodan-Shiken
SHODAN SHIKEN 1ste Dan op 12 mei 2019

Er schreven zich 33 kandidaten in voor het examen 1ste dan op zondag 12 mei 2019.
Alle kandidaten waren aanwezig om het examen af te leggen. 26 kandidaten konden
de zwarte gordel in ontvangst nemen na een geslaagd examen. 7 kandidaten werden doorverwezen naar de herkansingen.

Proﬁciat aan
alle geslaagden.

Behaalden de graad van 1ste Dan: De Laat Neil , De Laat Robin, Dehing Michaël,
Denys Warre, Desutter Franky, Genbrugge Kyandro, Hoste Bart, Lecluyze Warre,
Meersschaert Reinhard, Moerman Jeroen, Mouradov Arsen, Peeters Kobe, Poels Brent,
Sassen Gwendolyn, Schelstraete Ineke, Simons Kidda, Snyers Antoine, Swaegers Babet,
Vancoillie Senne, Vancraeynest Pim, Vandamme Daan, Vanderborght Amelie, Vanluyten
Senne, Vanstreels Bert, Verelst Ibe en Vermont Danny

De gradencommissie wil
de geslaagden van harte
proﬁciat 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.
Raymond De Clercq

Reglementswijziging Kata
verder uitgelegd
Analoog aan veranderingen en updates van het shiai-reglement (reguliere competitie) worden ook de
criteria van Kata-competitie onderworpen aan studie en evolutie. Als resultaat daarvan is er onlangs door
de EJU/IJF beslist dat bij de uitvoering van tomoe nage in het nage no kata de startpositie dient te worden
aangepast als volgt:
Tori en uke komen naar elkaar toe, het
center tussen beiden bij start van de
greep situeert zich echter 1 meter voorbij het centrum van de kata-as, langs
uke’s kant. Tori en uke staan, vóór het
nemen van kumi kata, elk ongeveer 30
cm verwijderd van dit nieuwe center.
Volgend op de kumi kata verlopen de
verplaatsingen zoals gekend. Bij aanvang van de linkse uitvoering bevindt
het center tussen tori en uke eveneens
1 meter voorbij het centrum van de
kata-as, opnieuw langs uke’s kant.
Deze aanpassing wordt nu reeds toegepast tijdens Kata-wedstrijden. Onze
federatie kan daardoor niet anders dan
deze evolutie volgen. Tot nader order
wordt deze aanpassing als juiste verplaatsing beschouwd, dus ook tijdens
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demonstratie op een Shodan Shiken.
Opdat de judoka zich voldoende kan
voorbereiden op deze wijziging worden, gedurende een periode van één
seizoen (dus tot einde seizoen 20192020), tijdens Shodan Shiken beide
verplaatsingspatronen getolereerd.
Voor verdere inlichtingen en/of vragen
kan men steeds terecht bij de lesgever
PKT, RKT en/of KHG.
Het volledige Kata-reglement kan worden geraadpleegd op de VJF-website.
Scan de QR-code.
Raymond De Clercq
Technisch Expert
Commissie Graden &
Techniek

S H O D A N - S H I K E N

SHODAN SHIKEN Feedback:
YAKOSOKU-GEIKO

Voor het onderdeel ‘Yakosoku-geiko’ – letterlijk ‘studieoefening in beweging’ – wordt van de judoka’s verwacht
dat ze op een soepele manier hun eigen judotechnieken tonen.
NAGE-WAZA: Te dikwijls tonen de examinandi enkel wat
rechtstreekse judoworpen, soms zelfs mooi om beurten.
Het examenprogramma van 24 mei 2017, te raadplegen via
de website van de VJF, specifieert nochtans duidelijk het
volgende:
Yakosoku-geiko: met schakels, overnames en ontwijken.
Wie enkel rechtstreekse worpen toont, gaat zeker geen hoge
score krijgen want er wordt maar 1 facet van de oefening
getoond.
Voorbeeld Yakusoku-geiko NAGE-WAZA:
https://vimeo.com/339861866
KATAME-WAZA: Ook hier beperkt de demonstratie zich dikwijls tot het, al dan niet om beurten, tonen van controle met
enkel houdgrepen.
Naast Osaekomi-waza zijn nochtans Shime-waza en Kansetsuwaza essentiële onderdelen van het Katame-waza.

OFFRE 1
ABONNEMENT
1 AN À
L’ESPRIT DU JUDO

Het examenprogramma vraagt:
Yakosoku-geiko: met aanval, verdediging, schakels en
overnames.
Een Yakosoku-geiko van niveau zal daarom zeker, naast controle met houdgrepen, ook wurgingen en armklemmen inhouden, soepel gedemonstreerd vanuit verschillende situaties.
Voorbeeld Yakusoku-geiko KATAME-WAZA:
https://vimeo.com/339861400
Wij hopen dat wij met deze feedback geholpen hebben om
de toekomstige kandidaten voor een Dan-graad, een hogere
score voor het onderdeel YAKOSOKU-GEIKO te zien behalen op de volgende SHODAN SHIKEN’s.
Alvast succes gewenst!

SUIVEZ TOUTE
L’ACTUALITÉ
DU JUDO
SUR
www.lespritdujudo.com

(6 NUMÉROS)

OFFRE 2
ABONNEMENT
2 ANS À
L’ESPRIT DU JUDO
(12 NUMÉROS)

100e

52e
Abonnez-vous
en ligne !

Hugo Mampaey
i.o. Shodan Shiken Jury

Paiement en ligne
sécurisé

UNE QUESTION SUR VOTRE ABONNEMENT ?
UN CONSEIL ?
abonnement@lespritdujudo.com
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Shodan Shiken: Alumni examen
hogere graden 2019

Op zondag 2 juni 2019 jl. vond in Sporthal ‘Den Draver’ te Zwijndrecht het examen voor hogere graden plaats.
Er boden zich 2 kandidaten aan voor het examen van 5de dan, 1 kandidaat voor het examen van 6de dan, 2
kandidaten voor het examen van 7de dan en 2 kandidaten voor het examen van 8ste dan. 1 kandidaat slaagde voor
het examen van 5de dan. Alle andere kandidaten slaagden voor het examen van de hogere graden.

De VJF feliciteert dan ook alle alumni,
m.n.
• 8ste dan: Franky De Moor en Alexander
Jatskevitch
• 7de dan: Patrick Claes en Michel Van
Assel
• 6de dan: Leen Dom
• 5de dan: Heidi Vlerick
Met deze nieuwe hoge graden
mogen we de cijfers gepubliceerd in
JudoContact 2019/2 dan ook even bijstellen. Zes judoka’s met 8ste dan, dertien
met 7de, 42 met 6de en 78 met 5de.
VJF Media had achteraf een kort
gesprek met de alumni en polste naar
hun reactie.
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Leen Dom behaalde de 6de dan.
“Logische gevolg van mijn carrière.
Het is echter nog een prille carrière. Ik
heb eerst voornamelijk aan competitie gedaan. Dan eventjes minder judo
beoefend, maar nu toch wel die stap
naar de 6de dan gezet. Het is sowieso
een aanzet om intensief met judo bezig
te blijven.”
7de dan, geen evident parcours vindt
Michel Van Assel. “Om aan 7de dan te
geraken, moet je toch wel hard werken.
Heel actief zijn, maar toch ook rustpauzes inbouwen. Ik ben altijd competitiejudoka geweest en ik heb mij steeds
ingezet voor de jeugd, maar toch blijven verder werken voor mijn eigen

graden.” Michel is hoofdtrainer in JC
Herzele en talententrainer voor de VJF.
“Ik denk wel dat het behalen van mijn
7de dan als trainer ook een motiverende
signaal kan zijn naar de jeugd die ik
train.” Voor Michel is deze hoge graad
nog geen eindpunt. “Ik ga verder doen
want het blijft ‘judo for life’ voor mij. Het
is de enige sport die ik beoefen, maar
het is meer dan sport, hé. Het is mijn
leven.”
Ook Patrick Claes behaalde de 7de dan.
“Toch wel blij dat ik dit heb behaald.
Evenwel een selecte club, maar in de
toekomst gaan er meer volgen want er
wordt steeds jonger gestart met judo in
vergelijking met vroeger. Ik beschouw

dit als een bekroning en beloning van
het harde werk en ben heel tevreden.
Ik blijf dan ook judo beoefenen zolang
mijn lichaam dat uiteraard toelaat.”
“De 8ste dan verwerven, da’s een teken
aan de wand dat je oud wordt”, grapt
Franky De Moor. Toch wel een bekroning van een lange judocarrière vindt
de EJU-official. “Je mag niet enkel
zien naar dit geslaagde examen, maar
eerder naar de ganse judocarrière.
Judo heeft altijd – en nog steeds – een
groot deel van mijn leven in beslag
genomen. Als hoofd van de EJUscheidsrechtercommissie houd ik mij
vooral bezig met de planning en alles
wat daarbij komt kijken om de competities te bemannen. Ik vertoef zo’n 100
dagen per jaar in het buitenland plus
dan de tijd die ik thuis besteed om de
planning te maken. Die planning zorgt
in elk geval voor meer stress dan dit examen”, lacht Franky. “Het examen was vrij
beperkt, slechts vijf kata-bewegingen.
Voor een examen 6de of 7de dan vraagt
dat evenwel meer inspanning.” Het feit

dat er binnen de VJF judoka’s zijn die de
8ste dan behalen vindt Franky toch een
goed signaal naar de leden toe. “Het
aantal judoka’s dat de 7de en 8ste verwerven is zeer beperkt. Vandaar toch het
belang dit in de kijker te plaatsen zodat
er in de toekomst meer volgen.”
Judo-icoon Alexander Jatskevitch vindt
de 8ste dan tevens een mooie bekroning. Weinig examenstress voor de
ex-bondscoach. “Terugblikkend op die
lange carrière was eerder mijn periode
als coach toch het meest stresserende.”
Een 9de dan? Wilden wij weten … “Om
voor de 9de dan in aanmerking te komen,
zijn we alvast tien jaar verder en moet je
natuurlijk actief in het judo blijven. We
zien wel”, glimlacht de EJU-Directeur
van de scheidsrechters.
Ook Dirk de Maerteleire, Voorzitter van
de Gradencommissie, blikt tevreden
terug. “Als federatie durf ik stellen dat
we tevreden mogen zijn met de judoka’s die een nieuwe hoge graad hebben
verworven”, aldus Dirk de Maerteleire,

Met Callant wint u altijd!
Ook op uw verzekering!
Ga voluit.
Wij doen de rest!

Voorzitter van de Gradencommissie.
“Allen hebben het examen met brio
afgelegd. Ze hebben er ook hard voor
gewerkt, dat weet ik persoonlijk want ik
was een paar keer erbij. Ze hebben er
tijd en energie ingestoken en dat siert
hen. Zeker de judoka’s die voor de 8ste
dan gingen. Alexander Jatskevitch en
Franky De Moor zijn immers monumenten binnen onze federatie, heel actief
internationaal, en die willen toch ook
die inspanning leveren. Een mooi voorbeeld vind ik. Elke kandidaat die vandaag geslaagd is, heeft het verdiend.
En dat is zo mooi aan onze sport. Hard
werken wordt beloond.”
Meer hogere graden is uiteraard een
goede zaak voor de VJF vindt Dirk de
Maerteleire. “De judoka’s die vandaag
een hogere graad hebben gekregen,
kunnen dienen als rolmodel. Ze zijn
daar zich ook wel van bewust. Op die
manier gaan er nog meer mensen op
de kar springen.”
Christian Pierre

Ga naar www.callant.be
en ontdek uw voordeel
CALLANT VERZEKERINGSKANTOOR BVBA
FSMA 031173A-cB - Ondernemingsnummer: 0443.681.364
Kapellestraat 113 - 8020 OOSTKAMP - Tel. 050 34 33 23
Met kantoren te Antwerpen en Geel
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JC Gruitrode
JC Asahi Kruishoutem
JC Gent Drongen
Judokwai Kemzeke
JC Herzele
JS Lummen
JC Bourgoyen Gent
Jenos Kwai Hooglede
JC Brugge
JC Edo
JC Tervuren
JC VOSSELAAR
JC Ippon Ryu Brugge
Judoteam Duffel

Het JeugdJudoFonds is een project van de VJF met de steun
van de Vlaamse Overheid & Sport Vlaanderen om de kwaliteit van het jeugdjudo op een nog hoger niveau te brengen.
Dit jaar werd het voor de zevende keer georganiseerd en
werden 87 jeugdvriendelijke judoclubs geproclameerd.
De clubs werden geëvalueerd op basis van de volgende
criteria: aantal jeugdleden, hun jeugdsportbeleid, de kwalificatiegraad van de trainers, het wedstrijdaanbod, het
aanbod op maat, initiatieven voor gezonde en ethisch sportbeoefening, en sportpromotie.

Deelnemers
40%
75%
21
76

van VJF-clubs nam deel
jeugdleden in de clubs
nieuwe clubs namen deel
clubs hebben gediplomeerde trainer <36 jaar

Subsidies
€ 29.130,66 verdeeld over 87 clubs
€ 332,06 gemiddeld per club

Info clubs
83%
84%
70%
44
11
8

deelnemers jeugdkampioenschappen
schoolt zich jeugdsportgerelateerd bij
beschikt over de VZW-structuur
clubs hebben kleuterjudo
clubs hebben G-judo
clubs helpen kansarmen

meer info:
www.vjf.be of sally.scheers@vjf.be
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JC Olympia Brugge
JC Ardooie
JC Zele
JC Hokkaido Lochristi
JS Merelbeke
JC Tori Torhout
JC Bonheiden
Samoerai Ronse
JC Hamont
JC Jigo Riemst
JC Sinaai
JT Int. Roeselare
JC Kreasa Houthalen
JC Herenhout
JC Oosterzele
JC Oni Puurs
JC jita Kyoei Gent
JC Kodokan Schoten
JC Yawara Ooigem
JC Kapelle O/D Bos
JC Ruddervoorde
KJC Zelzate
JS Latem-Deurle
JC Oud-Turnhout
JS Park Brasschaat
JS Samurai Willebroek
Sint Niklase JC

BRONS

JC De Panne
JC Ippon Buggenhout

GOUD

JC kumiuchi Berlare
JC Jitsu Kwai Hamme
JC Hirano Brecht
JC Nevele
JC Tielt
JC Zwijndrecht
JC Olen
JC koksijde
JC Evergem
JC Neko Ieper
Yama-Arashi Bavikhove
JC Bujin Wilrijk
JC Banzai Nazareth

ZILVER

JC Lichtervelde
JC Leuven
JC Zottegem
Fudji Yama Boom/Schelle
JC Boechout
KJC Beveren
Judo Izegem
JC St-Agatha-Berchem
JC Yusei Gachi
JC Akogare
JC Mansio Meise
Arashi Kwai Wachtebeke
Kiichi Sai Maasland
JC Zelem
Jokohazam Kortemark
Judo Kwai Moorsele
Jigoro Boortmeerbeek
JC Kodokan Merchtem
Yawara Kwai Dendermonde
JC Jigo Tai Zemst
KJC Lier
Waza Ryu Lille
JC Lede
JC Kano Kwai Laarne
JC Varsenare
JC Wetteren
JC Voerstreek

JC schoonderbuken
JC Balen
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Bedevaart naar de bronnen
van het judo en budo

Negen 55-plussers van de Kintsugi judogroep Duffel/Lier trokken in april van dit jaar naar Japan. Het doel van de
reis? Van dichtbij kennis maken met de Japanse cultuur, met de budo-sporten en vooral met de plaatsen waar
judo ontstaan is. De groep bestond uit 5 zwarte gordels 3 kyu-graden en een niet-judoka.

Raf, Gerda, Ann, Geert, Chris, Christ’l in de
Eishoji

Wanneer men in Vlaanderen verneemt
dat je 7e (nana) – Ann De Brabandere –
of 6e (roku) – Raf Tits – dan bent, reageren de meeste mensen amper, eerder
uit onwetendheid en gaan gewoon verder. Japanners daarentegen zijn echter
goed vertrouwd met dit hiërarchisch
systeem en zijn meestal danig onder
de indruk, zeker wanneer die 7de dan
een vrouw blijkt te zijn die ook nog eens
twee keer op het podium stond van de
Europese kampioenschappen (brons
1985, zilver 1986). Onze Japanse gids,
mevr. Chiaki Ohtsuka, maakte handig
gebruik van onze graden om voor ons
– en voor haarzelf – deuren te openen.
Zo nam ze Ann mee op sleeptouw naar
een sakeproeverij om dan via de introductie dat Ann 7de dan judo was en voormalig ‘Europees kampioene’ zelf gratis
alle sakes te kunnen degusteren.

Kioto: kennis maken met kendo
en kyudo
Echter, ere wie ere toekomt … Chiakisan
opende ook voor ons deuren. In Kioto
was een bezoek aan het Budo Center
een must. De prachtige gebouwen met
de architectuur van een tempel dateren
al van 1899 en vormen het oudste martial arts centrum van Japan.
Heb je ooit al een kendotraining meegemaakt? Reeds bij het naderen van de
dojo kom je onder de indruk van de kiai
(men roept de naam van het lichaamsdeel dat men aanvalt) en het stampen
van de voeten op de houten vloer. Na

Raf overhandigt het boek
Kintsugi Judo

Trots en voldaan voor het portret van Kano

kennismaking met de sensei van de
dojo woonden we de training bij. Enkele
kendoka, waaronder een regerend
wereldkampioen, waren indrukwekkend
goed. Dat konden zelfs leken zoals wij
opmerken.
Heel anders was de sfeer bij het kyudo:
concentratie en vorm primeren. We werden ontvangen door de leidende sensei,
een dame nanadan, die ons uitnodigde
plaats te nemen op de ereplaatsen. In
stilte zagen we de kyudoka telkens twee
pijlen afschieten (steeds twee per beurt),
dan naar ons op de ereplaatsen groeten
waarna ze plaats maakten voor de volgende schutter.

Tokio: naar de heilige plaatsen
van het judo
Zonder een bezoek aan de Eishoji tempel en de Kodokan zou onze Japanreis
volledig mislukt zijn, dat was toch de
mening van onze medereizigers. Ann
en ik waren 25 jaar geleden al in de
Kodokan geweest en Ann verbleef er en
deed er verscheidene stages in het midden van de jaren ’80.
Op de dag van aankomst in Tokio stond
de Eishoji tempel dus al dadelijk op het
programma. Dit tempeltje vormde in
1882 gedurende 6 maanden de eerste
judodojo ooit. Het tempeltje ligt verscholen tussen hoge gebouwen. De
ingang is gemarkeerd met een gedenkplaat. Elke judopelgrim kan het tempeltje langs buiten bekijken en even

mijmeren in de kleine tuin. Dit was echter
gerekend zonder onze gids Chiakisan.
Zij ging achter de tempel, klopte op
de deur … en de verantwoordelijke
monnik deed open. Na het ondertussen gekende verhaal van ‘nanadan’ en
‘rokudan’ en ‘European champion’ was
de monnik bereid ons binnen te laten en
het verhaal van Jigoro Kano en de tempel te vertellen en ons een foto te laten
nemen. Voor enkelen onder ons was het
bezoek aan de tempel een emotioneel
moment.
’s Avonds in de Kodokan zorgde dhr.
Shibayama voor de ontvangst. We overhandigden hem een exemplaar van het
boek Kintsugi Judo voor de bibliotheek
van de Kodokan en bezochten kort
het museum. Dhr. Shibayama, 7de dan,
nodigde ons uit om samen met hem
een privé-training te doen. Dat konden
we natuurlijk niet weigeren. Na het betalen van de mat fee (800 yen/6 euro) en
het huren van een judogi (200 yen/ 1,5
euro) stonden we met onze 55-plussers
in de grote dojo op de mat. Na de training kregen we zelfs de toestemming
om een groepsfoto te nemen voor het
portret van Kano, iets wat blijkbaar
nogal uitzonderlijk is.
Ongeacht wat Tokio voor ons de volgende dagen ook nog in petto had,
onze reis was reeds geslaagd!
Tekst: Raf Tits
Foto’s: Noëlla Kegelaers
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G-judoka’s leven zich uit op
Nationale Spelen Special Olympics
Tijdens het Hemelvaartweekend van woensdag 29 mei tot en met zaterdag 1 juni namen 3.400 Belgische
G-atleten deel aan de 37e editie van de Nationale Spelen van Special Olympics Belgium, het grootste sportevent
in België voor G-sport atleten met een verstandelijke beperking. Tijdens deze Spelen, die plaatsvonden in SintNiklaas en Beveren, gaven ze het beste van zichzelf in 20 verschillende sporten en aangepaste disciplines. Ook
judo stond op het programma en de eer om de Olympische Vlam aan te steken viel bovendien te beurt aan een
gelauwerde ex-judoka.
Inderdaad, IJF Hall of Famer, voormalig Europees en Wereldkampioene
en meervoudig Olympisch medaillewinnaar Gella Vandecaveye stak
samen met een Special Olympics
atlete de Olympische Vlam aan tijdens
de Openingsceremonie op de Grote
Markt van Sint-Niklaas.
“De deelnemende atleten zijn allemaal
kampioenen”, aldus een opgetogen
Gella. “Na hun prestatie krijgen ze ook
allemaal een medaille. Dat is zo puur
en hartverwarmend om hen prestaties
te zien leveren, en bovendien ook heel
aanstekelijk.”
G-sport zit duidelijk in de lift. Special
Olympics Belgium startte 40 jaar geleden met zo’n 800 atleten en vijf sporten,
vandaag zijn er ruim 17.500 atleten aangesloten bij de organisatie. In 2020 mikt
Special Olympics op 20.000 atleten.
Ook de VJF was ter plaatse om de
G-judoka’s aan te moedigen. VJF
Media polste naar hun ervaringen op
deze Nationale Spelen.

Mathias Nees en zijn kameraad Noa
Bosmans vinden judo fijn. “De trainingen zijn plezierig”, bevestigen de
jonge snaken volmondig. “Judo is tof.
Wij zijn lid van de grootste judoclub van
Limburg. We hebben hier op de Spelen
moeten kampen voor een medaille”,
klinkt Mathias gedreven. “Ik twee kampen en Noa drie. Geweldig!”, aldus een
enthousiaste G-judoka.
Ook een andere judocorifee was aanwezig. Harry Van Barneveld, bronzen

Olympiër (1996), meervoudig medaillewinnaar op WK en voormalig Europees
kampioen (1997) tekende present als
judo-ambassadeur.
“Ik ben nu al een paar keer op de
Special Olympics geweest en de sfeer
is altijd top. Niet alleen bij judo, maar in
alle sporten heerst er een aangename
stemming”, aldus Harry Van Barneveld.
“De atleten zijn zo gedreven. Het geluk
dat ze uitstralen bij het leveren van
hun prestaties is gewoon fantastisch.
Zo eerlijk, zo vriendschappelijk ook.
Winst en verlies worden evenwel heel
intens meegemaakt, maar dat is sport.
Het wordt ook een beetje uitvergroot,
maar dit is toch nog anders. Ik vind het
heel tof dat die G-sporters zich hier op
hun Spelen enorm kunnen uitleven.
Gewoonweg fantastisch.”
De 41-jarige Bert Hendrickx draag
trots een gele gordel en startte amper
een jaar geleden met G-judo bij JC
Gruitrode. “Judo is een leuke sport”,
vertelt hij aan VJF Media. En het lukt
hem nog aardig ook op de tatami want
hij eindigde op het hoogste podium.
Uiteraard heel fier met zijn fonkelende medaille. “De eerste kamp ging
gemakkelijk, maar die tweede niet. Mijn
tegenstander maakte het me moeilijk.”
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In zijn club trainen G-judoka’s samen
met de andere judoka’s. “Da’s wel fijn”,
vindt Bert. “Als het moeilijk is, staan
de andere judoka’s steeds klaar om te
helpen.” Trainer Tom bevestigt. “Het
integreren van G-judo in de gewone
judowerking geeft veel voldoening.”
Bert is sportief een heeft altijd aan
sport gedaan, zoals basketbal en voetbal. “Met judo heb ik wel veel nieuwe
vrienden gemaakt en dat is toch fijn”,
aldus nog Bert.

V O O R
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“Ik train al 18 jaar bij de judoclub van
Hasselt en heb nu de blauwe gordel”,
stelt Kristof Meeuws trots. “Ik heb veel
te danken aan mijn trainer Jacques Van
de Ven. Ik was vroeger zenuwachtig en
agressief en hij heeft mij rustig gekregen.
Ik kan nu mijn energie controleren op de
mat. Ik ben heel tevreden met mijn prestatie op deze Spelen. Twee wedstrijden
gewonnen en maar één verloren.” Kristof
nam ook deel aan de Wereldspelen in
Abu Dhabi. “Op de Wereldspelen was

ik derde. Het was fantastisch en we hebben daar heel veel beleefd”, aldus nog
de enthousiaste G-judoka.
Scan de QR-code om de resultaten van
het judo-tornooi van Special Olympics
te downloaden.

Christian Pierre
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Veteranen: geen toeristen mijnheer!
In oktober is het weer zover. Dan vindt in het Marokkaanse Marrakesh het IJF Wereldkampioenschap Judo voor
Veteranen plaats.
“Daar komt veel volk op af en 75% van de deelnemers stapt
toch wel de tatami op om te winnen”, zegt Tim Pedus. Hij
kan het weten want in 2017 werd Tim in Olbia, Sardinië,
Wereldkampioen -100kg bij de Veteranen van 40 tot 45 jaar.
De voormalige eliteatleet behaalde hiermee zijn 2e grote titel
bij de Veteranen, na de Europese titel in 2016. Een nieuwe
gooi naar de Wereldtitel sluit Tim geenszins uit, maar niet in
Marrakesh. “Als je voor de titel gaat in een goed gevulde categorie dan kost dergelijke WK-campagne tijd, geld en opofferingen waarbij tevens je gezin wordt betrokken. Bijgevolg voor
mij geen jaarlijkse onderneming. Het blijft evenwel kriebelen
om er opnieuw voor te gaan in de toekomst.” Misschien toch
wel een onderschatte competitie, die veteranen. We kwamen
meer te weten na een ‘randori’ met Tim naast de mat.

No walk in the park
Het WK voor Veteranen is geen toeristisch uitje. Wie een
medaille op zak wil steken, komt best goed voorbereid op de
mat. “Zo’n tien jaar geleden ben ik een eerste keer in contact
gekomen met internationaal veteranenjudo”, legt Tim Pedus
uit. “Het WK Veteranen vond toen plaats in Schaarbeek en ik
had ondertussen het normale topsportcircuit net even achter
me gelaten. Je kan immers pas deelnemen wanneer je twee
jaar uit dat circuit bent. Ik werd toen derde. Ik ontmoette daar
tegenstanders die ook maar net uit het gewone circuit waren
gestapt, dus het competitieniveau was wel hoog. Een paar jaar
later ben ik dan mee geweest als coach naar het WK in Parijs.
Een goede zaak dat ik zelf toen niet op de mat stond want het
merendeel van de deelnemers waren oud-kampioenen die
nog heel getraind op de tatami verschenen. Toen had ik het
begrepen. Je moet echt wel goed voorbereid zijn om op zo’n
WK Veteranen het podium te bereiken. Ik heb dan heel dat tornooi gecoacht en dat is me wel bevallen, met enkele judoka’s
die eindigden op een 5de en 7de plaats. Daar is mijn passie voor
het Veteranen judo pas echt gestart.”
In 2016 kreeg Tim het voorstel om deel te nemen aan het
Europese Kampioenschap voor Veteranen. Dat vond plaats
in Porec. “Ik ben me dan ernstig beginnen voorbereiden om
dan uiteindelijk ook Europees Kampioen te worden. Met het
behalen van de titel had ik aanvankelijk zoiets van ik heb het
gedaan, het is mooi geweest. Ik stop er nu mee.” Het bloed
kruipt echter … “Ik beoefen reeds 35 jaar lang judo en het
bleef maar kriebelen om toch verder op niveau actief te blijven. In 2016 ging het WK Veteranen door in Amerika. Ik had
me goed voorbereid, helemaal klaar voor het tornooi.” Een
week vòòr zijn vertrek slaat het noodlot echter toe. “Ik deed
nog mee aan een interclubtornooi en liep een kwetsuur op
aan mijn supraspinatus in mijn schouder die voor de helft was
afgescheurd. Niettegenstaande heb ik toch nog deelgenomen
om uiteindelijk 7e te eindigen. Een beetje in mineur na al die
voorbereidingen.”
Ondertussen verandert Tim in België van judoclub en komt hij
bij JC Boortmeerbeek terecht. Samen met coach Pierre wordt
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er opnieuw van nul vertrokken om de basis op te bouwen. “In
Sardinië zat alles mee. Ik voelde het reeds ’s ochtends: vandaag
is de dag. Alles liep gesmeerd. Na de eerste wedstrijd had ik
tevens het gevoel nu is het de moment. Vroeger wou ik steeds
met ippon winnen, nu zat dat niet meer zo in mijn hoofd. Nu
was ik eerder ingesteld in punten pakken. Na een succesvolle
halve finale kampte ik voor de titel en toen wist ik dat het niet
meer fout kon. Achteraf is die ontlading dan ook zeer groot.
Wereldkampioen, evenwel bij de Veteranen, maar als je dan
nagaat hoeveel judoka’s aan dat WK deelnemen, is dat geen
klein bier. Mijn voorbereiding kon dan ook wel tellen. Ik werk
in de brouwerij van Haacht. Ik moest toen de biervaten die nog
halfvol waren leeg maken. Die stonden omgekeerd, dus om die
50 liter vaten te manipuleren – zo’n vol vat weegt 65kg – dat was
mijn krachttraining. ’s Avonds volgde dan mijn judotraining.”
Steun van de achterban is tevens belangrijk. “Als je aan topsport wil doen, of het nu bij de veteranen of in het gewone circuit is, moet je toch een sterke vrouw achter je hebben staan
en dat heb ik wel. Immers, als je een gezin hebt, is dat niet
altijd evident om 6 op 7 te trainen, werken, slapen, aangepast
eten en rusten. Dus mijn vrouw Nathalie en de kinderen hebben ook hun bijdrage geleverd opdat ik deze titels heb kunnen
bemachtigen”, aldus Tim.
Die wereldtitel was dan ook de definitieve aanzet voor Tim
om de specifieke veteranentraining tweemaal per maand in
Boortmeerbeek te organiseren. “Zo’n tien à vijftien veteranen
zakken af naar hier voor die training en het worden er steeds
meer. Ze komen van dichtbij en veraf. De training is opgedeeld
in opwarming, vervolgens een uurtje techniek en dan afsluiten
met wat randori. Iedereen staat hier gemotiveerd op de mat en
dat geeft toch een fijn gevoel”, aldus Tim.
Christian Pierre
IJF Wereldkampioenschap Veteranen
10-13 oktober 2019 – Marrakesh MAR
Neem je deel? Geef een seintje aan de redactie!
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Recuperatie na de training

Recuperatie is een belangrijk onderdeel van de training. Enerzijds is het de bedoeling het herstel van je lichaam
te bevorderen en anderzijds heeft het als doel je lichaam zo goed mogelijk te laten reageren op de gegeven
trainingsstimulus. Optimale recuperatie is vooral belangrijk wanneer je dagdagelijks, of zelfs meermaals per dag
traint.
Vocht
Hydratatie is het meest voor de hand liggende, maar toch
dikwijls verdrongen aspect wanneer we spreken over herstel.
Geef nu zelf toe, wie is er niet blij wanneer hij/zij na de training plots een halve kilo minder weegt? Spijtig genoeg is dit
waarschijnlijk vooral vochtverlies en geen effectief gewichtsverlies. Wie een halve kilo verliest op de training moet meer
drinken! De vochtbalans kan je gemakkelijk herstellen door
1,5x het verloren gewicht1 opnieuw bij te drinken. Zorg dat
je dit doet vóór de volgende training start, anders start je die
training al meteen gedehydrateerd. Vochtverlies is ook prestatieverlies en dat willen we dus zoveel mogelijk vermijden.

Koolhydraten
Na de training is het belangrijk de glycogeenvoorraad (suiker in de spieren) zo goed mogelijk te herstellen, zeker wanneer je een volgende intense training hebt in minder dan 8
uur tijd. Normaal is dit een vrij traag proces, maar wie vlak
na de training zorgt dat hij meteen koolhydraten inneemt,
kan genieten van een versneld herstel. Hoeveel koolhydraten je moet innemen hangt een beetje af van hoeveel glycogeen je nog hebt in je lichaam. De algemene richtlijn is 1-1.2
gram koolhydraten per kilogram lichaamsgewicht per uur1
gedurende de eerste 4 uur te nuttigen. Voor judoka’s is het
meestal voldoende een koolhydraatrijke snack meteen na de
training te eten en nadien voor een koolhydraatrijke maaltijd
te kiezen. Hou in het achterhoofd dat we sporten in gewichtscategorieën, te veel van het goede is dus ook niet goed. Ons
energieverbruik ligt bovendien een stuk lager ligt dan bij bijvoorbeeld marathonlopers.

Eiwitten
Eiwitten zijn belangrijk, enerzijds voor het herstel en anderzijds
voor de opbouw van je spieren. Wanneer eiwitten meteen na
de training worden opgenomen, kan de synthese van de spieren optimaal verlopen. Om die reden is het drinken van whey
eiwitshakes zo populair bij krachtsporters. Na de training neem
je liefst 0.25-0.3 gram eiwitten per kilogram lichaamsgewicht1
op. Dit eiwit is bij voorkeur rijk aan leucine, een aminozuur dat
veelvuldig aanwezig is in melkeiwit (whey en caseïne) en een
onderdeel van BCAA2 is.
Whey eiwit is een melkeiwit dat snel wordt opgenomen in
het lichaam en dus ideaal is na een training. Caseïne eiwit
is een melkeiwit dat trager wordt opgenomen door het
lichaam en vooral gebruikt wordt tijdens een nachtelijk
herstel. Vandaar het advies een glas melk of een caseïne
eiwitshake te drinken voor het slapen gaan.

1
2

Andere methodes die het herstel bevorderen
Voeding is een belangrijk onderdeel van een optimaal herstel, maar is ver niet het enige. Andere belangrijke aspecten
zijn een gepaste cool down eventueel gevolgd door stretching. Ook koud water emersie, het gebruik van een sauna,
een goede massage of een foam roll sessie kunnen helpen
om je lichaam te laten bekomen van een zware inspanning.
Vergeet zeker niet voldoende te slapen! Een goede kwalitatieve en voldoende lange nachtrust zijn onontbeerlijk voor
een atleet.

Voorbeelden
Enkele voorbeelden van een goede snack meteen na de
training:
• Whey proteïne shake en 2 boterhammen met confituur;
• Potje Skyre yoghurt natuur en 2 sneetjes peperkoek;
• Proteïne reep met een handvol rozijnen;
• Magere melk met een kopje muesli en een banaan.

Amelie Rosseneu

Thomas, D.T., Erdman, K.A., Burke, L.M. (2016). Nutrition and athletic performance. Medicine & Science in Sports & Exercise, 48(3):543-68.
Jager, R., Kerksick, C.M., Campbell, B., Cribb, P.J., Wells, S.D., Skwait, T.M., …, Antonio, J. (2017). International society of sports nutrition
position stand: protein and exercise. Journal of the International Society of Sports Nutrition, 14:20.
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Kata- en technische trainingen

oktober 2019

activiteit
Regionale
technische training
RTT

Hiza-guruma: schakelen en overnemen.
Uki-waza: doepatronen.
Kuzure-kesa-gatame: verdediging en varianten.
Kata-te-jime: basis.

Regionale
Katatraining
RKT

Nage-no-kata: masutemi-waza, tomoe-nage.
Ju-no-kata: 2de reeks, naname-uchi, katate-dori.
Katame-no-kata: kami-shiho-gatame, yoko-shiho-gatame.

december 2019

november 2019

Provinciale
Katatraining
PKT

‘Nage-no-kata: koshi-waza, uki-goshi.
Ju-no-kata: ryote-dori en kata-mawashi

Regionale
technische training
RTT

Sasae-tsurikomi-ashi: schakelen en overnemen.
Yoko-wakare: doepatronen.
Makura, ushiro-kesa-gatame: verdediging en varianten.
Aanval en verdediging, uke rug tori recht

Regionale
Katatraining
RKT

Nage-no-kata: yokosutemi-waza, yoko-gake.
Ju-no-kata: 2de reeks, katate-age.
Katame-no-kata: kuzure-kami-shiho-gatame.

min. graad

datum

tijdstip

plaats

zo 6 okt

10:00 – 11:30

Zwijndrecht

1K

di 15 okt

19:30 – 21:00

Tielt

za 26 okt

10:00 – 11:30

Laakdal

wo 2 okt

20:00 – 21:30

Zwijndrecht

ma 21 okt

20:00 – 21:00

Laakdal

di 22 okt

19:30 – 21:00

Tielt

do 3 okt

20:00 – 21:30

Merelbeke

1D

3K

1K

1D

Provinciale
Katatraining
PKT

Nage-no-kata: ashi-waza, okuri-ashi-harai.
Ju-no-kata: eerste reeks.

Hogere Graden
Katatraining
HKT

Kime-no-kata: 9-12
Koshiki-no-kata: 9-12
Katame-no-kata: osaekomi-waza

Regionale
technische training
RTT

Uki-goshi: schakelen en overnemen.
Yoko-guruma: doepatronen.
Kata-gatame: verdediging en varianten.
Ryo-te-jime: basis.

1K

Regionale
Katatraining
RKT

Nage-no-kata: masutemi-waza: ura-nage.
Ju-no-kata: 3de reeks, obi-tori, mune-oshi.
Katame-no-kata: kata-juji-jime, hadaka-jime.

1D

Provinciale
Katatraining
PKT

Nage-no-kata: te-waza, uki-otoshi.
Ju-no-kata: tsuki-dashi en kata-oshi.

3K

1D

3K

In Memoriam

wo 9 okt

20:00 – 21:30

Lichtervelde

vr 11 okt

20:00 – 22:00

Opwijk

zo 13 okt

10:00 – 12:00

Mortsel

ma 28 okt

19:30 – 21:00

Genk

zo 3 nov

10:00 – 11:30

Zwijndrecht

di 19 nov

19:30 – 21:00

Tielt

za 23 nov

10:00 – 11:30

Laakdal

wo 6 nov

20:00 – 21:30

Zwijndrecht

ma 18 nov

20:00 – 21:30

Laakdal

di 26 nov

19:30 – 21:00

Tielt

do 7 nov

20:00 – 21:30

Merelbeke

za 9 nov

20:00 – 22:00

Opwijk

zo 10 nov

10:00 – 12:00

Mortsel

wo 13 nov

20:00 – 21:30

Lichtervelde

ma 25 nov

19:30 – 21:00

Genk

zo 10 nov

10:00 – 12:00

Zwijndrecht

zo 1 dec

10:00 – 11:30

Zwijndrecht

di 17 dec

19:30 – 21:00

Tielt

za 21 dec

10:00 – 11:30

Laakdal

wo 4 dec

20:00 – 21:30

Zwijndrecht

ma 16 dec

20:00 – 21:30

Laakdal

di 17 dec

19:30 – 21:00

Tielt

do 5 dec

20:00 – 21:30

Merelbeke

zo 8 dec

10:00 – 12:00

Mortsel

wo 11 dec

20:00 – 21:30

Lichtervelde

vr 13 dec

20:00 – 22:00

Opwijk

ma 23 dec

19:30 – 21:00

Genk

JC De Buitelaars is in rouw.

Micheline Beaucarne d’Eenaeme
zorgzame moeder voor Benjamin en trainster van de club, is in
Frankrijk om het leven gekomen bij een verkeersongeval.
Veel sterkte aan de familie en alle leden van G-judoclub de Buitelaars.
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Ontmoetingen en tornooien oktober - november - december 2019
datum
za 5 okt
za 5 okt
za 5 okt
za 5 okt
zo 6 okt
za 12 okt
zo 20 okt
zo 20 okt
zo 20 okt
zo 3 nov
zo 3 nov
za 9 nov
za 9 nov
zo 10 nov
za 30 nov
zo 1 dec
zo 1 dec
za 7 dec
za 21 dec
zo 22 dec

plaats
Kemzeke
Hainaut
Ooigem
Ooigem
Ooigem
Lendelede
Houthalen
Brugge
Zwijndrecht
Ardooie
Zelem
Wingene
Oud Turnhout
Oud Turnhout
Lokeren
Merksem
Lichtervelde
Dilsen-Stokkem
Dilsen-Stokkem
Dilsen-Stokkem

activiteit

categorie

Ontmoeting
Ranking Tornooi Hainaut Cup
Ne Waza
Tornooi
Ontmoeting
39ste Ontmoeting
Kids ontmoeting
Jeugdontmoeting
Jeugdtrofee Thibaut Van Roeyen
Jeugdontmoeting
Jeugdontmoeting
Jeugdontmoeting
Beker van Oud Turnhout
Beker van Oud Turnhout
G - Krekeltornooi
Ippon Trophy Antwerp 4kids
Sinterklaasontmoeting
Provinciale ontmoeting Limburg
5de Bèrke Bemelmans Ontmoeting
6de Bèrke Bemelmans Tornooi

datum

tijdstip

activiteit

plaats

zo 6 okt

9:00 – 12:00

Tsukinami Shiai

Leuven

zo 3 nov

9:00 – 12:00

Tsukinami Shiai

Leuven

SDS 1 Dan

Zwijndrecht

Tsukinami Shiai

Leuven

zo 10 nov 13:00 – 19:00
zo 1 dec

9:00 – 12:00

leeftijd

za 12 okt

activiteit

U9
U9
U9
U9

U11
U11
U11
U11

U13
U13
U13
U13

U9
U9
U9

U11
U11
U11

U13
U13
U13

U11

U13
U12
U13
U13
U13
U13

U9
U9
U9

U11
U11
U11
U11

U15
U15
U15

U18+
U18

U14

U17

U15

U18

U21+

U17

U21+

U21+

12+

U14

datum

tijdstip

zo 8 dec 10:00 – 11:30
30 nov. –
10:00 – 15:30
1 dec.
zo 15 dec

9:00 – 13:00

activiteit

plaats

Federale training 55+

Zwijndrecht

Olympische Masterclass

Neerpelt

Bijscholing leraars VJF –
Topsport clinic

Zwijndrecht

ADRESSEN

KAMPIOENSCHAPPEN
datum

U13

BIJSCHOLING LERAARS - SCHEIDSRECHTERS - TRAINERS

SHODAN-SHIKEN EN TSUKINAMI-SHIAI

ste

U11

plaats

EK voor Doven

Brasschaat

za 12 okt

U18+

PK OVL & VBR

Kruishoutem / Opwijk

zo 13 okt

U18+

PK ANT & LIM - WVL

Schoten / Lendelede

za 19 okt

U18+

Vlaams Kampioenschap

Tielt

za 2 nov

U18+

Belgisch Kampioenschap

Deurne

ma 11 nov

U13

Vlaamse Interprovinciale
Ploegenontmoeting

Schoten

za 16 nov

U18+

Callant Cup

Gent

zo 17 nov

U18+

Callant Cup

Gent

za 23 nov

U18+

Callant Cup

zo 24 nov

U18+

Callant Cup

Laakdal
Schaarbeek
Leuven
Lichtervelde
Merelbeke
Opwijk
Tielt
Zwijndrecht
Genk
Mortsel

Dojo JC Samurai Eindhout
Dojo Helmet
Sportoase Philipssite
Gemeentelijk Sportcentrum
Dojo Judoschool Merelbeke
Sporthal Opwijk
Dojo JC Tielt
Sporthal Zwijndrecht
SportinGenk
Dojo Satori Kwai Mortsel

2430
1030
3001
8810
9820
1745
8700
2070
3600
2640

Schoolstraat 40
Helmetsesteenweg 343
Philipssite 6
Sportlaan 12
Plataan 4
Heiveld 65
Generaal Maczekplein
Fortlaan 27
E. Vandorenlaan 144
A. Stockmanslei 121

Raadpleeg de volledige
kalender online

In Memoriam
Gent
Gent

Met droefheid namen familie en vrienden afscheid van

Jozef Baekelandt
Gewezen bestuurslid Judo Kwai Moorsele

De Vlaamse Judofederatie betuigt haar medeleven aan alle dierbaren.
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Bladert de
volgende
Lotto-miljonair
momenteel door
JudoContact?

