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H A J I M E

Beste lezers,
Bijna 20 jaar, 18 om precies te zijn, zit er tussen deze twee foto’s … een mooie illustratie 
hoe lang het soms kan duren om iets op te bouwen. Bouwen aan iets gebeurt altijd met 
vallen en opstaan, zowel in topsport als in een reguliere werking van een organisatie, 
bedrijf of vereniging.

Uiteraard hopen we met zijn allen dat de Olympische medaille van Dirk vorige Spelen 
komende zomer ook terug een opvolging krijgt, daar hoeven we geen 20 jaar op te 
wachten. Echter, jonge judoka’s voorbereiden en begeleiden naar echte topsport is een 
werk van lange adem. We staan dan ook als één federatie achter de judoka’s die nu nog 
de moeilijke weg om zich te plaatsen voor de OS aan het afleggen zijn.

Met het Vlaams kampioenschap hebben we in schoonheid afscheid genomen van Tielt, 
toch een beetje een vast judo adres geworden de laatste jaren voor onze Vlaamse 
judoka’s. Ongetwijfeld zal de rol op een evenwaardige manier overgenomen worden 
door Beveren. We wensen hen alvast veel succes en kijken uit naar een even vruchtbare 
samenwerking.

Nog een heuglijke viering afgelopen maanden en exponent van het ‘bouwen aan een 
toekomst’, was de 60ste verjaardag van judoclub Oostende, beter bekende als Ostend 
Judo Club. 60 jaar betekent meer dan twee generaties die hard gewerkt hebben, die niet 
enkel het Oostendse judo, maar zeker ook het Vlaamse judo aanzien hebben gegeven. 
Niet enkel op competitieniveau, maar ook op bestuursniveau en vrijwilligersniveau, 
altijd opbouwend en constructief. Als federatie wensen we elke club een toekomst als 
judoclub Oostende toe.

Tenslotte betekent bouwen aan de toekomst ook veranderingen. Administratief zijn 
we overgeschakeld naar een nieuwe ledendatabank en hoewel er uiteraard nog zaken 
daarvan op punt gesteld moeten worden, zijn we ervan overtuigd dat op langere termijn 
deze overstap een betere garantie zal bieden qua clubondersteuning. Sportief zetten 
we in op de formule van mixed teams, een trend binnen de internationale judowereld 
die moet leiden tot meer judobeleving bij het publiek, grotere interesse bij media en 
bijgevolg ook eventuele grotere mogelijkheden naar sponsoring toe. Ook België als 
klein judoland moet die richting uitgaan en dus worden de eerste stappen daartoe gezet.

Last, but not least … Bij de VJF wuiven we onze administratieve medewerker Nicole 
Degryse uit die op pensioen gaat. Nicole is een monument binnen de VJF. Ze startte 
bij de Vlaamse judobond in 1979 te Oostende en maakte in 1981 de fusie mee tussen 
de Vlaamse Judobond en Vlaamse Liga voor Judo. Nicole verhuisde achtereenvolgens 
van Lange Akker mee naar Zele. Van 1995 tot 2002 was Nicole tevens één van de 
secretaresses van de EJU in de periode dat België het secretariaat van de EJU waarnam 
en maakte in die periode bijgevolg vele verplaatsingen voor de EJU. In een latere 
fase van haar carrière werkte ze voor de afdeling topsport voor de ondersteuning 
buitenlandse verplaatsingen van de topjudoka’s alsook administratie topsport. Een 
dikke merci Nicole!

Veel leesgenot,

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

#RoadToTokyo2020
Bij aanvang van het nieuwe jaar blikken we even terug op de prestaties van 
de VJF- topjudoka’s in 2019 en kijken we samen met Technisch Directeur 
Topsport Koen Sleeckx tegelijk richting de Olympische Spelen van Tokio.

Heren
Matthias Casse (-81kg) – 
1ste IJF World Ranking
Iedereen zal het ermee eens zijn. 2019 
was een topjaar voor Matthias Casse. 
De Antwerpse judoka eindigde het 
jaar op een mooie tweede plaats op 
de wereldrangschikking van de IJF. 
Matthias Casse startte 2019 in februari 
met een 7de plaats op de druk bezette 
Grand Slam van Parijs. Diezelfde maand 
pakte hij twee weken later brons op de 
Grand Slam van Düsseldorf. In maart 
greep hij nipt naast een medaille met 
als resultaat een vijfde stek op de Grand 
Slam van Ekaterinburg. Op de Grand 
Slam in Bakoe verwierf hij opnieuw 
brons om dan echt te pieken op de 
Europese Spelen in Minsk waar de 
onstopbare hogeschoolstudent zich tot 
Europees kampioen kroonde. Casse, 
amper gerecupereerd van Minsk, pakt 
twee weken later brons op de Grand 
Prix in Montréal. Eind augustus zien we 
op de tatami van de befaamde Budokan 
in Tokio opnieuw een hongerige Casse 
staan. In een hels tempo loodst hij zich 
naar de finale tegen zijn Nemesis, de 
Israëliër Sagi Muki die hem uiteinde-
lijk weghoudt van het goud. “Er is maar 
een kleur die me interesseert,” zegt een 
teleurgestelde Matthias op de pers-
conferentie na de medaille-uitreiking. 
Achteraf kan hij zich toch wat verzoenen 

met zijn titel als Vicewereldkampioen. 
Tenslotte sluit hij 2019 af in volle 
schoonheid door in Qingdao als aller-
eerste Belg het Masters toernooi te 
 winnen … tegen Muki die weliswaar in 
de finale forfait geeft wegens een bles-
sure. Richting Olympische kwalifica-
tie voor Tokio 2020 zit Matthias in een 
zeer gunstige positie. Zeker met zijn 1ste

plaats op de wereldranking na goud op 
de GS van Parijs in februari jl.

“Matthias Casse zit 100% op schema,”
aldus Koen Sleeckx. “Hij kan zich dan 
ook volledig focussen op de OS en hoeft 
zich niet meer bezig te houden met de 
kwalificatie. Hij gaat er sowieso met 
een sterke ranking naartoe. Bijgevolg 
draait Matthias momenteel een beperkt 
competitieprogramma. Zijn workload 
is afgestemd op Tokio. Er zal dus veel 
meer training inzitten, zo gaat hij in 
maart reeds op stage naar Japan. Vorig 
jaar na het WK en met de Masters heb-
ben we gemerkt dat hij langer zonder 
competitie kan en toch goed kan pres-
teren. Dus dat ziet er allemaal heel goed 
uit. Hij zal heel sterk staan op de Spelen, 
daarvan zijn we overtuigd.”

Toma Nikiforov (-100kg) – 23ste

IJF World Ranking
Na een langdurige kwetsuur opge-
lopen op de GP in Budapest in augus-
tus 2018, kwam Toma Nikiforov pas 

opnieuw in actie op de Düsseldorf 
Grand Slam in februari 2019. Gebrek 
aan wedstrijdritme doen hem stranden 
in de eerste ronde. Een maand later 
staat er een sterkere Nikiforov op de 
mat wat hem zilver oplevert op de GP 
in Marrakesh. Vervolgens pakt hij brons 
op de GP van Antalya. Op de Grand 
Slam in Bakoe raakt hij geblesseerd en 
moet hij genoegen nemen met een 7de

plaats. Op de European Games slaat 
opnieuw het noodlot toe. Hij pakt nog 
de 7de plaats, maar schouder blessures 
houden hem van de tatami. De Grand 
Prix in Rabat wordt zijn terugkeer naar 
de mat op zoek naar Olympische 
kwalificatiepunten.

“Toma Nikiforov heeft een ‘geacciden-
teerd’ parcours achter de rug,” stelt 
Koen Sleeckx. “Vorig jaar uit blessure 
komen en dan vervolgens opnieuw out 
door twee ernstige schouderblessures 
inclusief operaties. Met Toma zijn we 
nu extra voorzichtig. Hij mag zich niet 
opnieuw blesseren vandaar dat we zijn 
comeback hebben uitgesteld tot de GP 
in Rabat. Hij moet ook nog volop aan de 
bak om punten te sprokkelen, zo’n 1.000 
punten heeft hij nodig om zijn kwalifica-
tie veilig te stellen. M.a.w. hij moet zeker 
nog 2 medailles pakken op de World 
Judo Tour. We geloven dat dit kan. Als 
we hem 100% fit naar Tokio krijgen dan 
zal hij daar een geduchte tegenstander 
zijn. Hij staat momenteel sterk, maar we 
moeten voorzichtig zijn met hem, van-
daar de latere terugkeer op de tatami.”

Dirk Van Tichelt (-73kg) – 57ste

IJF World Ranking
Een zware knieblessure tijdens de stage 
in het Oostenrijkse Mittersill begin 2019 
zet de ‘Bronzen Beer van Brecht’ voor 
een lange periode aan de zijlijn. Dirk 
werkt hard aan zijn revalidatie en maakt 
zijn comeback op de wedstrijdtatami 
tijdens het WK in Tokio in augustus 
2019. Door gebrek aan wedstrijdritme 
wordt hij gewipt in de eerste ronde. 
Dirk blijft gemotiveerd om zich te kwali-
ficeren voor de OS in Tokio. Op de GS 
in Abu Dhabi behaalt hij een 5de plaats. 
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Ondertussen blijft hij gemotiveerd 
verder punten sprokkelen voor zijn 
Olympische kwalificatie.

“Na die knieblessure op stage heeft 
Dirk hemel en aarde verzet om er terug 
te staan, wat reeds een titanenstrijd is 
geweest,” vindt Koen Sleeckx. “Enorm 
lovenswaardig. Het enthousiasme waar-
mee hij naar de trainingen blijft komen, 
werkt heel aanstekelijk en heeft een 
positieve invloed op de andere  judoka’s. 
Dirk moet in één van de lastigste cate-
gorieën toch nog wat punten pakken. 
Hij laat mooie dingen zien op training, 
en dat moet nu worden vertaald op 
de wedstrijdmat. Ik hoop voor Dirk dat 
het lukt, maar het blijft een moeilijke 
opdracht.”

Dames

Met de dames wordt vooral gemikt 
op de Olympische Spelen van Parijs 
2024. De enige uitzondering daarop is 
Roxane Taeymans.

Roxane Taeymans (-70kg) – 30ste 
IJF World Ranking
De eerste top-8 plaats behaalde Roxane 
Taeymans op de Grand Prix in Tbilisi 
met een 7de stek. Op de Cluj-Napoca 
European Open pakte Roxane brons 
en vervolgens een 5de plaats op de GP 
in Montréal. Ze werd eveneens 7de op 
de Luxemburg European Open en won 
brons op de Perth Oceania Open.

“Roxane Taeymans dient zich nog te 
kwalificeren en bovendien heeft ze de 
concurrentie van Gabriëlla Willems die 
zich net iets hoger op de ranking bevindt. 
De resultaten van Roxane zijn vaak niet 
te begrijpen. Ze moet nu volop aan de 
bak. Ze heeft nog 2 toernooien waar-
bij we als federatie haar nog gedeelte-
lijk ondersteunen. Na Rabat maken we 
opnieuw een evaluatie hoe het verder 
moet. Aan haar om te bewijzen op de 
nakende competities of ze de verdere 
steun waard is,” aldus Koen Sleeckx.

Mina Libeer (-57kg) – 43ste IJF 
World Ranking
Mina Libeer nam deel aan verschei-
dene GP en GS op de World Judo Tour, 
alsook de Europese Spelen. In 2019 
behaalde ze tweemaal een 5de plaats, 
m.n. op de Cluj-Napoca European 
Open en de GP van Montréal. Na het 

WK in Tokio geraakte ze gekwetst aan 
haar schouder.

“Mina Libeer is voor de ‘Road to Tokyo’ 
jammer genoeg uitgevallen wegens 
een schouderblessure. Nu nog punten 
pakken voor Tokio na haar revalidatie is 
niet realistisch. Immers, revalideren en 
wedstrijdklaar zijn, is één zaak, er staan 
is een andere. Daarom stellen we nu 
het EK voorop als eerste doelstelling 
en we bewandelen het parcours van 
Parijs 2024 verder met haar. Volgens 
mij potentieel genoeg om daar een 
goed resultaat neer te zetten,” vindt de 
Technisch Directeur.

Amber Ryheul (-52kg) – 63ste IJF 
World Ranking
Amber Ryheul is zich stilaan in de kijker 
aan het werpen. In 2019 startte ze sterk 
met brons op de Oberwart European 
Open en nam ze reeds deel aan een 
aantal tornooien van de World Judo 
Tour, zoals de GP van Tbilisi, Antalya en 
Zagreb. Op deze laatste werd ze 7de. Ze 
nam ook deel aan de Europese Spelen 
in Minsk en het WK in Tokio. Ze sloot 
2019 af in stijl: ze kroonde zichzelf tot 
Europese kampioene op het EK U23 in 
Izhevsk. Onlangs pakte ze brons op de 
European Open van Bratislava.

“Amber Ryheul is een judoka die de 
overstap naar de senioren goed heeft 
verteerd,” stelt Koen Sleeckx. “Vorig jaar 
bevestigde ze met een Europese titel 
bij U23 en zopas pakte ze brons op de 
European Open in Bratislava. Daarmee 
bewijst ze dat ze op het goede pad zit 
en op de lijn van 2024. In het najaar zal 
ze enkele toernooien meedoen om haar 
wereldranking te boosten om dan met 
een deftige plaats het parcours richting 
Parijs 2024 te starten. We geven haar de 
tijd om verder te ontwikkelen. We kijken 
op langere termijn met een duidelijke 
doelstelling.”

Ellen Salens (-48kg) – 85ste IJF 
World Ranking
Ellen Salens behaalde een 7de plaats 
op de European Open in Oberwart in 
2019 en won goud op de European 
Open in Tallinn. Op haar eerste toer-
nooi in 2020 eindigde ze vijfde op de 
European Open in Bratislava.

“Ellen Salens heeft de laatste jaren ook 
een mooie progressie gemaakt,” merkt 
Koen Sleeckx. “Onlangs ook vijfde in 
Bratislava. Dit jaar gaat ze de kans krij-
gen om zich te manifesteren op de 
World Judo Tour. Met Ellen mikken we 
tevens op Parijs. Als ze de volgende 
stappen zet, wordt ze ongetwijfeld een 
kandidaat voor 2024.”

Met Parijs 2024 in het achterhoofd 
noemt Koen Sleeckx alvast twee 
 judoka’s die bij de heren in het voet-
spoor kunnen treden van Dirk Van 
Tichelt en Joachim Bottieau om het 
gat in hun respectievelijke gewichts-
klasse te dichten, m.n. Jeroen Casse 
(-73kg) en Karel Foubert (-90kg). “Voor 
2024 kan Karel Foubert tevens een 
kandidaat worden. Ik zie bij hem veel 
potentieel. Karel is iemand waarin we 
geloven; ook een atleet die heel conse-
quent traint. Daardoor ook de nodige 
progressie maakt. Ook Jeroen Casse 
heeft veel potentieel. Het zijn allebei 
kerels die hard en gedreven werken. 
Als ze motorisch en fysiek blijven evo-
lueren dan kan dat nog voor mooie 
verrassingen zorgen. Bovendien, naast 
de vernoemde judoka’s is er dagelijks 
nog een hele groep van beloftevolle 
judoka’s die meetrainen en die we 
uitsturen naar competities. We hopen 
ook daaruit nog enkele sterke judoka’s 
te selecteren die in de toekomst gaan 
presteren,” aldus nog de Technisch 
Directeur.

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

Matthias Casse

Amber Ryheul

Mannen (BEL)

1e -81 kg CASSE Matthias (JC Fudji Yama Boom-Schelle) 7504 ptn
08 Feb 2020 Paris Grand Slam 2020 1e pl.
12 Dec 2019 Qingdao Masters 2019 1e pl.

22e -81 kg CHOUCHI Sami (FFBJ) 2460
23e -100 kg NIKIFOROV Toma (VJF) 2238
24e -60 kg VERSTRAETEN Jorre (FFBJ) 2228

23 Jan 2020 Tel Aviv Grand Prix 2020 7e pl.
49e -66 kg Keent 1087
53e -90kg BOTTIEAU Joachim (JS Geraardsbergen) 957
56e -73 kg VAN TICHELT Dirk (JC Koksijde) 885
86e -73kg Umayev Abdul Malik (FFBJ) 455
91e +100 CAPELLE Edouard (FFBJ) 252

U18 Gyor Cadet European Cup 16-Nov-2019
-60kg Lecompte Gheron (FFBJ) 1e pl.
-50kg Naert Olivier (JC Koksijde) 7e pl.
-55kg Marinx Ray (JC Koksijde) 7e pl.

U15 Dutch Open 12-jan-2020
-34 Aschab Isaeyev (JC Samurai Eindhout) 1e pl.
-42 Jacobs Warre (JC Samurai Eindhout) 5e pl.
-55 Abdulkhazhiev Mohmad-Emin (JS Lummen) 3e pl.
-60 Hassoun Alhamzah (JC Gruitrode) 5e pl.

U18 Dutch Open 12-jan-2020
-50 Naert Olivier (JC Koksijde) 2e pl.
-55 Merdin Emile (JC Kawaishi Ingelmunster) 3e pl.
-60 Lecompte Gheron (Yama-arashi JC Bavikhove) 3e pl.
-73 Decorte Remi (JC Koksijde) 2e pl.
-81 Denys Warre (JC Jenos Kwai Hooglede) 2e pl.
-81 Kazakbiev Ibragim (JC Gent-Drongen) 5e pl.
-90 Debruyne Pjotr (Judo Team International) 5e pl.

+90 Fratczak Jakub (Antwerpen United) 3e pl.

U21 Dutch Open 12-jan-2020
-60 Altemirov Deny (JC Gent-Drongen) 3e pl.
-66 Adashev Muslim (Jitsu-Kwai Hamme) 1e pl.
-66 Batchaev Zelemkhan (Judoteam Alen) 3e pl.
-73 Ponnet Dries (Satori Kwai Mortsel) 1e pl.
-73 Kagermanov Aslanbek (JC Koksijde) 2e pl.
-81 Van Den Herrewegen Jitse (JC Herzele) 3e pl.

-100 Dewulf Jarno (JC Cobra de Lendeleden) 1e pl.
-100 Rakhimov Ziedullo (Judoteam International) 3e pl.

Vrouwen (BEL)

8e -52 kg VAN SNICK Charline (FFBJ) 3760 ptn
23 Jan 2020 Tel Aviv Grand Prix 2020 3e pl.

29e -70 kg WILLEMS Gabriella (FFBJ) 1851
30e -70kg TAEYMANS Roxane (Satori Kwai Mortsel) 1732
43e -57 kg LIBEER Mina (JS Merelbeke) 1094
45e -78kg BERGER Sophie (FFBJ) 783

1 Feb 2020 Odivelas European Open 2020 1e pl.
46e -48 kg JURA Anne sophie (FFBJ) 842
62e -52kg RYHEUL Amber (K.Ieperse JC Neko) 612

15/feb/20 Bratislava European Open 2020 3e pl.
87e -48kg Salens Ellen (JS De Poorter) 278

15/feb/20 Bratislava European Open 2020 5e pl.

U15 Dutch Open 12-jan-2020
-36kg Vanluyten Julie (JC Sint Truiden) 5e pl.
-63kg De Leenheer Febe (JC Zele) 2e pl.

+63kg De Bock Daphne (JC Zele) 3e pl.

U18 Dutch Open 12-jan-2020
-52kg Verfaillie Luna (JS Asahi) 5e pl.

U21 Dutch Open 12-jan-2020
-52kg Vanbiesbroeck Fiona (Antwerpen United) 2e pl.
-52kg Berton Jolien (JC Eernegem) 3e pl.
-70kg Meeuwssen Lien (JC Herenthout) 2e pl.
-78kg Schrenk Isabelle (JC Herzele) 2e pl.

+78kg Desmet Zoë (JC Chikara Kwai Houthulst) 2e pl.
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Textiel

uw partner in budosport

Al uw gevechtssportartikelen

Offi ciële partner VJF

IJF Wereldranking
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Matthias Casse: ‘gouden’ Belg  
op Masters en GS Parijs
Ook in China bewees Matthias Casse (-81kg) nogmaals dat 2019 voor hem een topjaar was. Na de Europese titel 
in Minsk en de vicewereldkampoenstitel in Tokio, pakte Matthias als eerste Belg het goud op de het IJF Masters 
tornooi in Qingdao waaraan enkel ’s werelds beste judoka’s mogen deelnemen.

Na een bye in de eerste ronde trad 
Matthias in het krijt tegen de Bulgaar 
Ivaylo Ivanov. Matthias pakte twee straf-
punten, maar sleept de wedstrijd in 
de Golden Score waar hij de Bulgaar 
verslaat. In de derde ronde ontmoette 
hij de Koreaan Lee Sungho. Ook deze 
kamp belandde in de Golden Score en 
was onze landgenoot de sterkste. In de 
kwarfinale staat Matthias tegenover de 
Oezbeek Kamoliddin Rasulov die hij 
verslaat met waza-ari. In de halve finale 
wint hij van de Duitser Dominic Ressel. 
Ook deze wedstrijd gaat in Golden 
Score, de langste van de dag voor 
Matthias: 5.12 minuten. Een ware uit-
puttingsslag voor beide atleten waar-
bij Matthias zich opnieuw de beste 
toont. De finale plaatst de vicewereld-
kampioen tegen de regerende wereld-
kampioen Sagi Muki (ISR). Het zou een 
re-match worden van de WK-finale in 
Tokio waarnaar iedereen uitkeek  … 
Echter, Muki moet afhaken want in zijn 
halve finale liep hij een ribkwetsuur op. 
Het goud gaat bijgevolg naar Matthias.

“Ik ben heel erg blij met het resultaat 
van vandaag,” aldus Matthias achteraf. 

“Ondanks het feit dat ik niet echt top 
was, was het resultaat dat wel. Graag 
had ik vandaag opnieuw de finale 
gekampt tegen Muki, maar dat heb je 
uiteindelijk niet zelf in de hand.” 

Ook Technisch Directeur Topsport 
Koen Sleeckx is zeer tevreden met dit 
resultaat. “Matthias bekroont zijn schit-
terend seizoen met een Masterstitel. 
Na het WK is er bewust voor de nodige 
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rust gekozen. Ook omwille van kleine 
blessures werd er beslist om bepaalde 
competities over te slaan. Voor ons was 
het een beetje afwachten hoe Matthias 
daarop reageerde. Dan merk je echter 
dat het werk dat hij deed met toptrainer 
Mark Van der Ham zijn vruchten afwierp 
en dat hij blijft bevestigen. Dit gaf ons 
opnieuw heel wat extra informatie. We 
houden evenwel onze voeten op de 
grond en blijven hard werken richting 
de OS in Tokio.

Eerste goud op GS Parijs
En dat harde werk werd reeds aan 
het begin van 2020 in klinkende munt 
omgezet. Op 8 en 9 februari jl. vond in 
Parijs de haast legendarisch en groot-
ste judo Grand Slam plaats. Matthias 
Casse zorgde alvast op de tweede dag 
van het event opnieuw voor een histo-
risch moment in zijn prille carrière: zijn 
eerste Grand Slam goud!

Casse op dreef
Na een bye in de eerste ronde, verslaat 
Matthias Casse zijn eerste tegenstander, 
de Rus Abas Azizov in de tweede ronde. 
Zijn tegenstander in de derde ronde is 
de Mongoliër Otgonbaatar. Matthias 
vloert zijn tegenstander, maar volgens 
de scheidsrechter net buiten de regu-
liere tijd. De wedstrijd gaat in Golden 
Score, maar Matthias verslaat de 
Mongoliër na een slopende verlenging. 
Ook in de vierde ronde manifesteert 
de Antwerpenaar zich en hij verslaat 
de Fransman Alpha Oumar Djalo met 
ippon en plaatst zich voor de kwart-
finale. Daar verslaat hij zijn volgende 
tegenstander, de Moldaviër Gotonoaga 
en plaatst zich vervolgens voor de halve 
finale tegen de Portugees Anri Egutidze 
die hij eveneens vloert. De finale tegen 
de Oezbeek Boltaboev wordt een 
moeilijke kamp. Op zijn weg naar deze 
laatste wedstrijd zette Boltaboev de 
Nummer 1 Sagi Muki opzij. De kamp 
tussen Casse en de Oezbeek wordt 
tevens in de verlenging beslist. De laat-
ste verliest op strafpunten. Een eerste 
Grand Slam goud voor Casse!

“Parijs is een van de mooiste tornooien 
van het jaar,” stelt Matthias. “Supersfeer, 
volle zaal met 14.000 toeschouwers. Mijn 
kamp tegen de Mongoliër ervaarde ik 
als de moeilijkste. Ik kon moeilijk tempo 
maken. Ik zat toen nog niet echt in mijn 
ritme. Aan het einde van de dag tegen 
de Oezbeek wist ik perfect wat ik moest 

doen. Dat plan liep eigenlijk heel vlot. Dit 
is mijn eerst goud op een Grand Slam. 
Voorheen heb ik toch al wat medailles 
op GS of GP gewonnen, maar goud is 
toch altijd iets speciaal. Als je daar in die 
bomvolle zaal op het hoogste podium 
staat en je hoort de Brabançonne weer-
galmen door de boxen da’s toch wel een 
kippevelmoment. Ik ben 2020 gestart, 
zoals ik 2019 ben geëindigd, met goud. 
Da’s uiteraard enorm leuk en ik hoop op 
dit elan verder te werken richting Spelen 
in Tokio. Alles loopt voorlopig gesmeerd. 
Laten we hopen dat dit zo blijft,” aldus 
een nuchtere Matthias.

“De GS van Parijs stond op de plan-
ning als starttoernooi in aanloop en als 
onderdeel van de voorbereiding naar 
de OS in Tokio,” legt coach Mark van 
der Ham uit. “Matthias heeft uitstekend 
judo laten zien, maar ik merkte zeker ook 
nog wel enkele schoonheidsfoutjes die 
eruit moeten. Goed om te zien, is dat 
hij met Newaza ook twee kampen heeft 
weten te winnen. Matthias wordt steeds 

completer als judoka, iets wat hij op de 
Spelen zeker nodig gaat hebben. De 
moeilijkste kamp vond ik de finale, een 
lastige Oezbeek die deze dag al sterke 
tegenstanders had verslagen. Matthias 
hield zich in de finale goed aan de 
opdracht waarmee het een gouden dag 
is geworden.”

“Matthias had niet gepiekt naar de GS 
Parijs toe. Het volume van trainingen 
was daarvoor te groot. Matthias kampte 
daardoor heel ontspannen en kwam 
echt sterk voor de dag,” aldus een tevre-
den Koen Sleeckx. “Vooral zijn grond-
werk was heel knap. Rechtstaande was 
het heel verzorgd en gebruikte hij alle 
kansen die hij had. Hij zette een puike 
prestatie neer.”

Door zijn gouden plak op deze GS in Parijs 
staat Matthias Casse momenteel op de 
eerste plaats van zijn gewichts categorie 
in de IJF-Wereldrangschikking!

Christian Pierre
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Callant Cup 2019: 
altijd een waar judofestijn!

GENT – Tijdens het weekend van 23 en 24 november jl. was het weer raak in de Topsporthal Gent. De finaleronde 
van de Callant Cup 2019 zorgde zoals steeds voor een fijne judosfeer aan de Blaarmeersen. Het gereputeerde 
tornooi blijft voor clubs een belangrijke motivator om er te staan met een competitief team.

“In samenwerking met Judoplatform Gent is dit steeds een 
vlotte samenwerking in een sfeervolle Topsporthal,” vindt 
Steven de Meijer, VJF-verantwoordelijke voor de wedstrijd-
organisatie. “Alvast mijn complimenten aan alle vrijwilligers 
die dit weer hebben mogelijk gemaakt, de judoka’s voor hun 
prestaties op de tatami en natuurlijk ook de meegereisde 
supporters. Toch weerom een pluim voor Judoclub Hamme 
wiens supporters steeds massaal afzakken naar de Callant 
Cup en voor extra ambiance zorgen met tromgeroffel, toeters 
en bellen. Het unieke hier is dat er heel veel judoclubs samen-
komen en dat zorgt toch wel voor een aparte sfeer en dat is nu 
net zo mooi aan de Callant Cup.”

Sven Christiaens, coach van JC Hamme is erg tevreden. Zijn 
damesteam pakte goud in 2A. “Het blijft een sterke  motivator 
deze Callant Cup,” vindt Sven. “We zijn hier dan ook met 
vier teams, waarvan drie op het podium, en werken een heel 
 seizoen naar dit tornooi toe. Ik ben dan ook heel blij dat mijn 
dames hier goud pakken. En allemaal eigen kweek. Dit is zeer 
motiverend naar de toekomst toe. We kijken alvast uit naar 
volgend seizoen in eerste.” JC Hamme is tevens de club die 

zich laat opmerken door een enorme achterban. “Er is geen 
enkele club in Vlaanderen die meer luidruchtigere supporters 
heeft dan wij,” grapt de coach. “De sfeer in Hamme zit altijd 
supergoed. Iedereen hangt aan elkaar, het is meer dan een 
club, eerder één grote familie van dikke vrienden. Hier drie 
teams op het podium en dan nog een team dat goed mee-
draait in nationale. Gewoon fantastisch!”

Judoclub Gruitrode was ook één van de grote medaille slo-
kops. “Onze droom was hier drie keer goud pakken, maar het 
werd één goud en twee zilver,” aldus coach Tom Steensels. 
“Uiteraard zijn we hier ook heel tevreden mee. Het zijn stuk 
voor stuk mooie prestaties van onze judoka’s. Dit tornooi 
blijft een belangrijk gegeven binnen de club. Vanaf augustus 
 starten we de voorbereidingen voor de Callant Cup en het 
BK senioren. Dit tornooi geeft toch dat ietsje meer. Hier kamp 
je niet alleen voor jezelf, maar ook voor je team. Op dit soort 
van tornooien zou zelfs meer moeten worden ingezet, vind ik, 
vanaf de jeugd zelfs. Het bevordert de clubspirit, maar ook de 
competitiegeest.”

© Rik Vander Sanden © Rik Vander Sanden
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JC Kawaishi Ingelmunster pakte goud in afdeling Heren 3C. 
“Wij zijn twee jaar geleden opnieuw gestart in vierde afdeling. 
In het verleden namen we met onze club deel in de hoogste 
divisie, maar we waren aan verjonging toe en wensten met 
onze jeugd een doorstart te maken. En dat lukt aardig,” stelt 
Renaud Van den Burrie, één van de judoka’s. “Vorig jaar wer-
den we kampioen en nu ook dit jaar. Dus volgend jaar zitten 
we dan reeds opnieuw in tweede klasse. Stillaan, maar zeker 
geraken we terug hogerop en we willen onze jeugd daar 
zoveel mogelijk in meetrekken. Hopelijk kunnen we binnen 
een tweetal jaren opnieuw meedraaien in de hoogste divisie 
en met zoveel mogelijk judoka’s van eigen kweek. Dat was 
een beetje ons doel en dat lukt tot nu toe. Bijgevolg proberen 
we de ingeslagen richting aan te houden. Allemaal judoka’s 
uit onze jeugdreeksen en dat was ook ons doel. Vroeger toen 
we aanwezig waren in de hoogste divisie was dat niet altijd 
het geval en daar wilden we van af stappen. En dat lukt prima. 
Heel leuk voor de entourage en alle supporters ook. De club 
is aan het herleven daarin.”

De West-Vlaamse club pakte tevens goud in Dames 1. “Ik heb 
hier toch heel erg naar toegeleefd,” stelt Leen Pauwelyn. “Fijn 
om na al die jaren hier nog eens op het hoogste podium te 
staan met mijn club van vroeger en met mijn kinderen nu als 
supporters. Nooit gedacht dat ik dit nog ging meemaken. Ik 
ben vanzelfsprekend heel tevreden.”

Wie tevens tevreden is, is Geert Bossut, sinds 20 jaar reeds 
de coach van JC Kawaishi Ingelmunster. “Zowel onze dames 
als heren pakten hier goud. Ik ben dus heel tevreden. Na een 
periode in de hoogste afdeling hebben we een doorstart 
gemaakt en helemaal onderaan opnieuw gestart. Dit was een 
leuke dubbelslag. Onze club had dit een keer nodig.”

Antwerpen United Judo won goud bij Dames 2B. “Heel fijn,”
vindt judoka Fiona Vanbiesbrouck. “Een geweldige team sfeer 
en dan is het plezant om te winnen. We hebben er als team 
toch wel naar toegeleefd en hard voor getraind. Dit resul-
taat is wel een mooie beloning voor al het harde werk. Onze 
laatste kamp tegen Gruitrode was toch wel de moei lijkste en 
spannendste. Opdracht volbracht nu naar 1ste divisie.”

JC Samoerai Ronse pakte goud bij de heren in 2B. 
“Fantastische prestatie van ons team,” stelt Arne De Donder. 
“Het was al een poosje geleden dat we met het team uit-
kwamen in eerste afdeling. We hebben het team herop-
gebouwd en zitten nu in tweede. We hebben een jong team, 
dat is leuk, veel jonge judoka’s die ervaring kunnen opdoen. Ik 
vind het belangrijk met je eigen leden iets op te bouwen, da’s 
ook fijn voor de sfeer en gezelligheid binnen de club. Samen 
leven we immers naar dit tornooi toe. Trainingsgewijs bouwen 
we dit ook op en dan is het uiteraard fijn als we dan resul-
taat boeken. Doorheen het jaar wordt er binnen de club niet 
zoveel aan competitie gedaan. Bijgevolg is het dan leuk voor 
jonge judoka’s om hier te proeven van het wedstrijdgevoel.”

In de reeks Heren 3D stapte Judoteam International op 
het hoogste podium. “In de korte periode dat onze club 
bestaat, hebben we een eerste doel bereikt,” vertelt Mikhail 
Katchatourian. “We moeten nu even hard blijven werken voor 
de toekomst. Dergelijk tornooi verstevigt sowieso de samen-
hang binnen de club met slechts één doel voor ogen: samen-
zijn en samen winnen.”

Het team van JC Nekko Ieper poseerde met een foto van 
Amber Ryheul, die zich onlangs tot Europees kampioen U23 
kroonde. “Vorige week tijdens de eerste ronde was Amber 
erbij. Ondertussen is ze vertrokken op stage naar Japan. Op 
deze manier is ze erbij”, klinkt het. “Haar titel is belangrijk voor 
onze club. Ze is onze trots en zeker een rolmodel voor de jon-
gere meisjes,” aldus Peter en Ann van JC Nekko Ieper.

Ere wie ere toekomt
We zetten de winnaars van alle reeksen even op een rijtje. 
Een overzicht van alle resultaten van beide weekends, alsook 
tussenstanden, vind je vervolgens terug via de QR-code.

Christian Pierre

Heren
Heren Nationaal: JC Jambes - Gishi club (FFBJ)
Heren 1: JC Koksijde 2
Heren 2A: JC Merelbeke
Heren 2B: JC Samoerai Ronse
Heren 3A: JC Gruitrode 1
Heren 3B: JC Herzele 2
Heren 3C: JC Kawaishi Ingelmunster
Heren 3D: Judoteam International
Heren 4: JC Jitsu Kwai Hamme 2

Dames
Dames Nationaal: JC Koksijde
Dames 1: JC Kawaishi Ingelmunster
Dames 2A: Jitsu Kwai Hamme
Dames 2B: Antwerpen United Judo

Scan deze QR-code met uw 
smartphone voor alle resultaten 
van de Callant Cup

© Rik Vander Sanden © Rik Vander Sanden
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Aanstormend talent actief op VK 
Jeugd in Tielt & BK Jeugd in Herstal
TIELT/HERSTAL - Op zaterdag 8 en zondag 9 februari jl. vond in het West-Vlaamse Tielt het Vlaamse Jeugd-
kampioenschap Judo plaats. Met niet minder dan vijf wedstrijdtatami’s was Sporthal De Ponte een gans weekend 
lang het schouwtoneel van jeugdig judotalent in volle actie. Ook de tribunes zaten weer lekker vol waardoor de 
sfeer optimaal bleek. Was het ooit anders?

Neen, want de voorbije jaren was de 
provinciestad Tielt maar liefst acht keer 
op succesvolle wijze het centrum van 
het Vlaamse judo. In sporthal De Ponte 
kwamen tijdens die afgelopen periode 
verschillende toppers in actie. Zowel 
gevestigde waarden als judoka’s die 
hier voor de eerste keer hun talent toon-
den. Dit was voorlopig de laatste editie 
van de Vlaamse Kampioenschappen in 
Tielt. Tijdens een plechtige overdrachts-
ceremonie bedankte Burgemeester Luc 
Vannieuwenhuyze JC Tielt en de VJF 
voor de mooie en succesvolle organi-
satie van de afgelopen jaren en wenste 
de delegatie van Beveren, die de fakkel 
overneemt, veel succes. Het VK Senioren 
zal bijgevolg in oktober in Beveren 
plaatsvinden. Het judoverhaal voor Tielt 
stopt hier echter niet. Immers, in 2022 
zal de top van het Belgische judo naar 
de West-Vlaamse provinciestad afzak-
ken voor het Belgisch Kampioenschap 

en het Belgisch Kampioenschap Mixed 
Teams. Wordt dus vervolgd!

Spannende actie
Tijdens het VK werden drie leeftijds-
categorieën (U15, U18 en U21) per 
geslacht verdeeld over de twee dagen 
wat zorgde voor een nokvol programma.

Op zaterdag 8 februari kwamen de 
U18-jongens en -meisjes, alsook de 
U21-jongens in actie. Bij de U18-jongens 
domineerden de West-Vlaamse judoka’s 
het podium met maar liefst 15 medail-
les (6G-6Z-3B), op de voet gevolgd 
door Oost-Vlaanderen met 10 medailles 
(2G-1Z-7B). Antwerpen was goed voor 
6  medailles (1G-5B) waarbij Limburg 
met 4 (2Z-2B) en Vlaams-Brabant met 
1 (1B) de lijst vervolledigen. Ook bij 
de U18-meisjes domineren de West-
Vlaamse judoka’s het Vlaamse podium 
met 9 medailles (2G-1Z-6B) gevolgd 

door Oost-Vlaanderen (2G-2Z-3B) en 
Antwerpen (2G-1Z-4B) met beide 7 
podiumplaatsen. De Limburgse meisjes 
waren goed voor 5 medailles (2G-2Z-1B), 
de judoka’s uit Vlaams-Brabant 3 (1Z-2B). 
In de reeks U21-jongens leidt Oost-
Vlaanderen de medailletafel met 11 
plakken (4G-4Z-3B). West-Vlaanderen 
heeft evenveel medailles, maar minder 
goud en zilver en meer brons (2G-2Z-7B). 
Antwerpen vervolledigt met 6 medailles 
(1G-1Z-4B). Geen podiumplaatsen voor 
Limburg en Vlaams-Brabant in deze 
leeftijdsreeks.

Op zondag 9 februari was het dan de 
beurt aan de U15-jongens en -meisjes en 
de U21-meisjes. In de leeftijds categorie 
U15-jongens pakten de Antwerpse 
 judoka’s de meeste medailles, m.n. 11 in 
totaal (3G-3Z-5B). Zowel Oost- als West-
Vlaamse judoka’s betraden 8 keer het 
podium, maar West-Vlaanderen won 
meer goud (3G-2Z-3B vs. 2G-1Z-5B). 
Limburg pakte vier medailles (1G-3Z-3B) 
en twee Vlaams-Brabantse judoka’s sta-
ken brons op zak. Bij de U15-meisjes 
namen de West-Vlaamse judoka’s 10 
medailles mee naar huis (3Z-7B), de 
Antwerpenaren met 9 eentje minder, 
maar wel 4 gouden (4G-1Z-4B). Oost-
Vlaanderen 6 (4G-2Z), alsook Vlaams-
Brabant (1G-1Z-4B). Limburg nam er 
4 (2Z-2B). De reeks U21-meisjes sloot 
dit Vlaamse Kampioenschap af. Negen 
medailles voor Oost-Vlaanderen 
(2G-1Z-6B), West-Vlaanderen pakt er 
8 (2G-2Z-4B). De Antwerpse judoka’s 
nemen 4 medailles mee naar huis (2G-
2Z), de Vlaams-Brabanders pakken er 
ook 4 (1Z-3B), de Limburgers 2 (1G-1Z).

“Ik ben blij met de Vlaamse titel, maar dit is 
voor mij eigenlijk een voorbereiding voor 
het BK,” aldus Nora Watson (U18/-57kg/
JC Wetteren). “Ik ben uit bed opgestaan 
mezelf voorgenomen om gewoon het 
beste van me te geven tijdens de kampen 
en afwachten wat er ging gebeuren. Het 
Belgisch kampioenschap gaat sowieso 

© Rik Vander Sanden
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een graad moeilijker zijn. Ik maak wel 
een podiumkans, maar het zal wel pittig 
worden.” En dat werd het. Na haar over-
winning in de eerste ronde op het BK, 
verloor ze haar tweede kamp. In de kamp 
om het brons liep het dan weer vlot om 
uiteindelijk op het podium te belanden.

Fieke Olemans (U18/-48kg/JC Sint-
Truiden) beaamt wat Nora zegt. 
“Tevreden met een Vlaamse titel, maar 
ik kijk toch eerder uit naar een Belgische. 
Want het VK is slechts een voorberei-
ding naar het BK toe. Ik moet nu de focus 
aanhouden en blijven verder werken 
aan mijn technieken.” Op het BK pakte 
Fieke uiteindelijk zilver in haar catego-
rie. Ze verloor de finalekamp tegen Lotte 
Vandevoort van JC Edo.

Pjotr Debruyne (U18/-90kg/JT Inter-
national) pakte in Tielt zijn eerste Vlaamse 
titel. “Het is mijn eerste Vlaamse kampi-
oenstitel en dat voelt wel goed,” aldus 
de judoka. “Ik heb me zo goed mogelijk 
voorbereid, maar ook goed geluisterd 
naar mijn trainer. Ik had af te rekenen met 
sterke tegenstanders, meer dan verwacht 

eigenlijk. Ik denk nog altijd dat de zwaar-
ste tegenstand van Wallonië moet komen 
op het BK. Niettegenstaande kijk ik er 
echt wel naar uit. Mijn doel is winnen,”
klonk het vastberaden. En dat doel werd 
dan ook bereikt want op het BK in Herstal 
pakte Pjotr goud door Noah Kempen 
van Royal Crossing Club Schaerbeek te 
verslaan.

“Ik ben wel tevreden,” stelt Jolien 
Pietrasik (U18/+70kg/JC Kiichi-Sai 
Maasland). “De eerste wedstrijd ging vlot, 
de tweede wat minder, maar op strafpun-
ten gewonnen, en dan de finale. Ik heb 
me voor bereid zoals ik altijd doe voor een 
wedstrijd, goed trainen. Op het BK blijf ik 
mijn eigen ding doen en zie ik wel wat het 
wordt.” Op het BK greep Jolien echter 
net naast het brons.

“Hier de titel pakken is natuurlijk heel 
leuk,” vindt Jacub Fratczak (U18/+90kg/
Antwerp United Judo). “Twee jaar gele-
den heb ik als U15 voor de eerste keer aan 
een BK deelgenomen en ben ik vice-kam-
pioen geworden. Vorig jaar een derde 
plaats. Bijgevolg ga ik mijn best doen om 
nu goud te halen. Het blijft evenwel het 
BK, een hoger niveau dan het VK.” Het 
werd echter zilver voor Jacub. In Herstal 
verloor hij in de finale van Theo Gedik 
van de Royal Judo Budo Club Herstal.

Islam Geriev (U18/-73kg/JS Lummen)
is een beetje teleurgesteld met zijn zil-
veren VK-medaille. Op het Scholen-
kampioenschap MOEV pakte hij nog 
goud. “Het VK is sowieso een ander 
niveau,” aldus de Limburgse judoka. 
“In de finale heb ik slecht gekampt en 

jammer genoeg verloren.” Op het BK 
moet Islam opnieuw tevreden nemen 
met een zilveren plak. In de finale verliest 
hij de kamp tegen Remi De Corte van JC 
Koksijde.

Leuk detail
Tijdens het WK werden op de muur 
van Sporthal De Ponte de kampen van 
Matthias Casse op de Grand Slam in 
Parijs getoond zodat de aanwezigen 
zijn opmars naar het hoogste podium 
konden volgen. Matthias pakte immers 
goud!

Resultaten
Een volledig overzicht van alle resultaten 
vind je door de QR-codes te scannen.

Belgisch Kampioenschap
Een week na het succesvolle VK in Tielt 
vond in Herstal op 15 en 16 februari dan 
het nationale kampioenschap plaats. In 
de U15-reeks bij de meisjes belandden 
er 17 Vlaamse judoka’s op het podium 
(4G-3Z-10B), in de U18-reeks 20 Vlaamse 
judoka’s (4G-4Z-12B), en tenslotte 13 
(4G-4Z-5B) in de reeks U21. Samen dus 
50 Vlaamse judoka’s op het Belgische 
podium bij de meisjes.

Bij de jongens pakten in totaal 64 
Vlaamse judoka’s een medaille. 25 bij 
U15 (7G-7Z-11B), 23 bij U18 (6G-6Z-11B) 
en tenslotte 16 (4G-2Z-10B) bij U21.

Resultaten
Een volledig overzicht van alle resultaten 
vind je door de QR-codes te scannen.

Christian Pierre

© Ann Mampaey © Ann Mampaey

Belgisch Kampioenschap Herstal

Scan deze QR-code met uw 
smartphone voor de resultaten van 
het Belgisch Kampioenschap Jeugd

Scan deze QR-code met uw 
smartphone voor de resultaten van 
het Vlaams Kampioenschap Jeugd

© Rik Vander Sanden
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Technische kaart

Transitie Sode Tsuri Komi Goshi naar Juji Gatame

Franklin Pereira (BEL/CUB)
• *1976
• 5e Dan
• Lic. LO
• VTS Trainer A
• Coach Int. atleten Cuba
• Trainer topsportschool VJF
• Trainer Topsport U21

Int. atleet 1999 – 2011

• Goud World Cup Rome 
1996

• 8 x Cubaans kampioen
• lid Cubaanse nationale 

ploeg

Tekst en uitleg: Franklin Pereira
Beelden: Marnix Van De Kauter

1 Start situatie: rechts vs. rechts. Tori stapt met linkerbeen 
in en pivoteert met linkervoet voor het linkerbeen van uke 
met enige afstand om te kunnen indraaien, tori trekt tegelijk-
tijdig met zijn rechterarm vanuit de kraag om uke uit even-
wicht te brengen. 2 Tori stapt met het rechterbeen in erbij 
en draait en zakt voor uke juist onder de gordel zodanig dat 
uke bijna op tori ligt. 3 Tori sluit zijn linkerarm (waarmee 
hij de rechterarm van uke controleert) tussen zijn schou-
der en hals. 4 Tori werkt de techniek af met een draai-
beweging naar rechts zonder zijn kumi kata te verliezen en 
werpt uke. 5 Na de val van uke, houdt tori de controle 
van zijn kumi kata en van uke zodanig dat hij op grond kan 

volgen. 6 Het linkerbeen van tori wordt geplaatst juist 
onder het schouderblad van uke zijn linkerarm, terwijl tori 
met zijn rechter naar zich trekt om te vermijden dat tori weg-
draait. 7 Tori brengt zijn rechtervoet over uke zijn hoofd, 
tegelijktijdig verbetert tori de controle met zijn rechterarm 
van de kraag naar de linkerarm van uke. 8 Tori zit zo dicht 
mogelijk van uke zijn linkerschouder en zorgt ervoor dat uke 
zijn duim naar omhoog aanduidt. 9 Tori controleert de 
arm van uke met twee handen op de hoogte van de pols, de 
twee knieën van tori moeten zo dicht mogelijk van elkaar om 
de controle van de arm van uke te versterken en buik even 
naar omhoog totdat uke opgeeft.

Voorbeeld persoonlijk ontwikkelingsplan
Op 15 december 2019 ging de jaarlijkse trainersbijscholing door onder leiding van Franklin Pereira en Tijl 
Lindekens over Talentontwikkeling en persoonlijke atleetontwikkeling. Hieronder vindt u een voorbeeld van 
een techniek binnen het ontwikkelingsplan voor een atleet U18.

Video’s

Transitie Sode Tsuri Komi Goshi naar Juji Gatame
1

4

7

Transitie Sode Tsuri Komi Goshi naar Juji Gatame
2

5

8

Transitie Sode Tsuri Komi Goshi naar Juji Gatame
3

6

9

© Koen Adriaenssens
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Transitie Uchi Mata naar Oesaikomi

1 Tori zet zijn rechterbeen juist rechtover het linkerbeen 
van uke op een redelijke afstand zodanig dat er genoeg 
ruimte is om te draaien, tegelijkertijd trekt tori uke in oneven-
wicht  vanuit zijn linkerarm op de hoogte van zijn schouder. 
2 Tori steekt zijn linkerbeen tussen de benen van uke juist 

onder de gordel zodanig dat tori zijn steunbeen in combi natie 
van zijn heup kan gebruiken om uke te liften. 3 Terwijl tori 
lift, sluit hij zijn rechterarm tegen uke zijn nek en brengt hem 
in contact met zijn rechterschouder en trekt horizontaal met 
zijn linkerarm. 4 Op het moment dat tori zijn liftbewe-
ging in de eindfase zit, zwaait tori met zijn rechterbeen op de 
hoogte van uke zijn rechterbeen en trekt met zijn armen door. 
5 Na de val van uke houdt tori de controle van de mouw 

van uke. 6 Tori was van plan om nog eens juji gatame aan 
te zetten, maar uke anticipeert zich en verdedigt zijn arm en 
probeert weg te draaien. Tori zakt door zijn benen en con-
troleert de arm van uke met twee armen. 7 Tori verbetert 

zijn houding om te vermijden dat uke toch kan wegdraaien. 
8 Tori beseft dat juji gatame heel moeilijk wordt door de 

goede verdediging van uke zijn arm en beslist de positie van 
zijn armen te verwisselen (rechterarm uittrekken en linkerarm 
insteken). 9 Tori verplaatst zich langs de andere kant van 
uke en zet zijn linkerknie tegen de linkerkant van de heup van 
uke. 10 Door zijn linkerknie tegen uke te hebben, vermijdt 
tori dat uke naar hem toedraait. De tenen van tori staan wel 
op de mat en met zijn linkerarm probeert tori vast aan de 
judogi van uke zijn kracht beter te gebruiken. 11 De rech-
tervoet van tori staat juist voorbij het hoofd van uke, de knie 
komt er op de hoogte van het hoofd van uke. 12 Tori steekt 
zijn rechterarm onder het hoofd van uke en gebruikt zijn 
eigen lichaam om uke te laten draaien. 13 De einde positie 
van tori is op zijn buik met zijn linkerknie tegen uke zijn heup, 
zijn rechterbeen gestrekt en de druk wordt gelegd op de rib-
ben van de linkerkant van uke.

Transitie Uchi Mata naar Oesaikomi
1

5

8

11

Transitie Uchi Mata naar Oesaikomi
2

6

9

12

Transitie Uchi Mata naar Oesaikomi
3

7

10

13

4
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maart

21

Scan de QR-code met uw 
smartphone voor de resultaten 
van het Vlaams Interprovinciaal 
Kampioenschap.

Na een lange en succesvolle carrière als administratief medewerker bij de VJF sinds 1979 gaat Nicole Degryse 
met welverdiend pensioen. We zullen je missen Nicole! Bedankt voor de jarenlange inzet!

Bedankt Nicole!

savesavethe datethe date inincijferscijfers

927927

ininbeeldbeeld

21 maart 2020: 
Algemene Vergadering 

van de Vlaamse Judofederatie

Er werden 927 rugemblemen aangevraagd. 
Bedankt Lotto-spelers!

Provincie Oost-Vlaanderen kroonde zich 
Provinciaal Kampioen U13

Na de titels in 2016 en 2017, mag Oost-Vlaanderen zich dus 
opnieuw Vlaams Interprovinciaal Kampioen 2019 noemen. 
En dit dankzij een nieuw, enthousiast en sterk U13-team.
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2de G-judoka binnen VJF 
behaalt zwarte gordel
Op zondag 8 december jl. behaalde Benny Meirlaen 
van JC De Buitelaars als 2de G-judoka binnen de 
VJF de zwarte gordel G-judo. Deze zwarte gordel 
G-judo is een beloning van een jarenlange inzet, 
volharding en voorbereiding zowel van de judoka 
als van de trainer. De examenjury bestaande uit 
Leen Ongena (4de dan commissie G-judo) en Rudy 
Everaert (5de dan commissie G-judo) leidden het 
examen in goede banen. Het G-judo examen zwarte 
gordel bestaat uit 3 modules (Kata, Nage Waza en 
Katame Waza) af te leggen in volgorde naar keuze 
en met het behoud van de elementaire aspecten 
van de basistechnieken binnen het judo.Een dikke 
proficiat aan Benny Meirlaen en vooral ook aan de 
club en de trainer Martin Minnebo!

S P O R T  V O O R  A L L E N

SHODAN SHIKEN 1ste Dan op 10 november 2019
Er schreven zich 25 kandidaten in voor het examen 1ste Dan op zondag 10 november 
2019. 23 kandidaten waren aanwezig om het examen af te leggen. 2 kandidaten had-
den zich verontschuldigd voor het examen. 16 kandidaten konden de zwarte gordel 
in ontvangst nemen na een geslaagd examen. 7 kandidaten werden doorverwezen 
naar de herkansingen.

Shodan-Shiken

Behaalden de graad van 1ste Dan: De Bleser Lotte, Derous Stien, Erstukajev Rasoel, Ghadiri Shayan, 
Kazakbiev Ibragim, Lamens Wim, Lattré Jari, Lodewyckx Ellen, Lombaerts Roel, Mertens Thijs, 
Tandecki Tom, Tandoh Gideon, Thiry Gus, Van Parijs Charlotte, Vanhove Tom en Zilyas Arman.

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

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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Op weg naar een (nieuwe) Dan-graad
Diverse evoluties in ons judolandschap zetten ons aan tot nadenken over de manieren waarop een judoka 
een (nieuwe) Dan-graad behaalt. Enerzijds rijst, vanuit beleidsmatig standpunt de vraag naar gekwalificeerde, 
actieve trainers. De clubs van onze federatie moeten sportief geleid worden door technisch competente trainers. 
Techniek is in onze sport nu eenmaal heel belangrijk. Daarom is het zaak om de participatie aan graden, VTS-
trainersopleidingen en dergelijke meer te stimuleren. Anderzijds is het noodzakelijk om de deelnamegraad 
aan competitieve evenementen hoog genoeg te houden om een brede basis aan competitiejudoka’s te 
verzekeren. Tegelijkertijd moet er ook aandacht zijn voor breedtesport waarbij kata- en ne waza-tornooien als 
opportuniteiten naar voor geschoven kunnen worden.

De Commissie Graden en Techniek 
(CGT) ontving uiteen lopende interes-
sante signalen en baseerde haar over-
leg op informatie vanuit verschillende 
hoeken. Zo blijken de deelnamecijfers 
van de maandelijkse shiai te stagneren. 
Sterker nog, de laatste jaren gaan de 
aantallen gevoelig achteruit (figuur  1). 
Ideeën dringen zich op om deze wed-
strijdvorm te herlanceren of gewoon af 
te schaffen.

Uit een bevraging bij de Raad van 
Hogere Graden (n=63) blijkt dat de 
gekende ‘shiai’ als specifieke wedstrijd-
vorm best behouden blijft. Daarom niet 
noodzakelijk in de huidige bestaande 
vorm (gecentraliseerd), maar zeker en 
vast in de bestaande format: kampen 
in lijn, zonder coaching. Het staat vast 
dat de overgrote meerderheid van 
de raad (90%) deze wedstrijdvorm als 
essen tieel onderdeel beschouwt van 
het leerprogramma van een judoka op 
weg naar een (nieuwe) Dan-graad.

Omwille van het specifieke reglement 
ervaart en evalueert de judoka de 
doeltreffendheid van zijn opleiding 
en technisch kunnen. Hierbij is een 
flinke portie zelfreflectie onontbeer-
lijk. Bovendien leert de judoka vech-
ten tegen uitputting en verlies want de 
kampen gebeuren in lijn. Daarom is er 
geen vergelijking mogelijk met een 
‘reguliere’ competitie waar wedstrij-
den ad hoc bijgestuurd kunnen wor-
den door advies én waar op het einde 
podiumplaatsen samengesteld wor-
den. Shiai wordt beschouwd als een 
belangrijk facet van iemands vorming 
als judoka.

Meer recent, in een bevraging 
georganiseerd door de Beleids-
adviescommissie bij alle VJF-judoka’s, 
wordt de vraag voorgelegd of shiai de 
wedstrijdvorm bij uitstek is om pun-
ten te noteren in het kader van een 

voorbereiding naar een Dan-graad 
examen (figuur  2, n=274). 60% van 
de respondenten antwoorden ‘eens’ 
tot ‘zeer mee eens’. Dit betekent ech-
ter ook dat 40% daar ‘oneens’ tot ‘zeer 
mee oneens’ is. Daarnaast blijkt dat, 
volgens de respondenten een com-
binatie van shiai en vooraf bepaalde 
tornooien mogelijkheden zijn om pun-
ten te noteren in het kader van een 
voorbereiding naar een Dan-graad 
examen (figuur  3, n=273). 88% ant-
woordt ‘eens’ tot ‘zeer mee eens’. Ook 
de resultaten op de gesloten vraag 
‘Hoe kan de huidige shiai beter geor-
ganiseerd worden?’ brengt interes-
sante informatie aan het licht (figuur 4, 

n=514). De best scorende antwoor-
den zijn ‘iedere maand in een andere 
provincie’ en ‘op een andere locatie’. 
De top 3 wordt vervolledigd door een 
voorstel tot samenwerking met onze 
Waalse collega’s.

Op basis van deze info en gegevens 
boog de CGT, bijgestaan door een 
aantal personen met kennis van zaken, 
zich gedurende de voorbije maan-
den over de problematiek rond voor-
waarden voor het behalen van een 
Dan-graad. Het resultaat hiervan is 
het voorstel hieronder geformuleerd. 
Deze tekst bevat een aantal belangrijke 
uitgangspunten:
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Figuur 1
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Shiai is de wedstrijdvorm bij uitstek om punten te noteren in 
het kader van een voorbereiding naar een Dan-graad examen

Figuur 2
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• deelname moet laagdrempelig zijn;
• techniek is een belangrijk aspect 

voor Dan-graden;
• het systeem moet eenvoudig zijn 

voor iedereen, dus zowel voor de 
judoka als voor de federatie.

1  Voor kandidaten die de leeftijd van 30 jaar bereikt hebben op de dag van het examen worden 20 punten, exclusief verzameld via 
competitieve weg, gelijkgesteld aan 30 punten exclusief behaald via competitieve weg.

2  Zie shiai-reglement voor verdere details.

Op weg naar een (nieuwe) 
Dan-graad
Noodzakelijke procedure voorafgaand 
aan de inschrijving voor shodan shiken 
(sds) 1ste tot en met 5de dan
Opdat een inschrijving geldig zou zijn 

dienen een aantal voorwaarden vervuld 
te zijn. Ten eerste dient de kandidaat 
een minimumleeftijd te hebben en een 
minimumvoorbereidingstijd doorlopen 
te hebben op de dag van het examen 
(zie tabel 1 voor de minimumleeftijden 
en -voorbereidingstijden voor de ver-
schillende graden). Ten tweede dient 
bij inschrijving een registratiekaart 
opgestuurd te worden naar het secre-
tariaat van de Vlaamse Judofederatie. 
Dit is een kaart met 30 noodzakelijke 
registratiepunten, welke verzameld zijn 
via ofwel competitieve weg, ofwel via 
technische weg ofwel via een mix van 
beide. Wanneer de kandidaat exclusief 
via competitieve weg 30 punten ver-
zameld heeft1, legt hij/zij examen voor 
een graadverhoging af via competitieve 
weg. Wanneer minstens 1 punt van de 
30 punten behaald is via technische weg 
wordt het examen afgelegd volgens de 
technische weg.

1) Competitieve weg
Mogelijkheden tot noteren van 
registratiepunten
• Shiai2: de VJF richt gedurende het 

sportseizoen zes shiai-wedstrijden in 
(kampen in lijn, zonder coaching) voor 
judoka’s vanaf U18. Dit wordt georga-
niseerd per regio (west, centrum en 
oost) éénmaal in het voorjaar en één-
maal in het najaar. Dit wordt losgekop-
peld van een regulier wedstrijdtornooi 
(U18+) en kan niet op dezelfde dag 
op dezelfde plaats georganiseerd 
worden. Per gescoorde ippon wor-
den aan de overwinnaar 3 registra-
tiepunten toegekend. Waza-ari wordt 

Wedstrijdweg Technische weg

SDS 30 punten 20 punten 30 punten

1ste Dan Min. leeftijd
Min. voorbereidingstijd

16 jaar
-

30 jaar
1 jaar

21 jaar
2 jaar

2de Dan Min. Leeftijd
Min. Voorbereidingstijd

17 jaar
1 jaar

30 jaar
2 jaar

24 jaar
3 jaar

3de Dan Min. Leeftijd
Min. Voorbereidingstijd

19 jaar
2 jaar

30 jaar
3 jaar

31 jaar
4 jaar

4de Dan Min. Leeftijd
Min. Voorbereidingstijd

22 jaar
3 jaar

30 jaar
4 jaar

35 jaar
5 jaar

5de Dan Min. Leeftijd
Min. Voorbereidingstijd

26 jaar
4 jaar

30 jaar
5 jaar

37 jaar
6 jaar

Tabel 1: SDS minimumleeftijd en -voorbereidingstijd per graad
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Een combinatie van shiai en vooraf bepaalde tornooien zijn 
mogelijkheden om punten te noteren in het kader van een 

voorbereiding naar een Dan-graad examen.

Figuur 3

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180

niet maandelĳks

geen aanpassingen nodig

geen mening

shiai voor alle Dan-graden samen

i.s.m. FFBJ

andere locatie

iedere maand andere provincie

Hoe kan de huidige shiai beter georganiseerd worden?

Figuur 4
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niet gehonoreerd (waza-ari awasete 
ippon wel). Overwinningen met han-
soku make worden niet geregistreerd. 
Op elke shiai worden er 2 geschei-
den afdelingen georganiseerd: één 
voor 1ste Kyu-graden en één voor 
Dan-graden.

• Tornooien: op interprovinciaal U18, 
interclubwedstrijden, officiële ne 
waza tornooien, officiële veteranen-
tornooien en clubtornooien U18+ 
vermeld op de VJF-kalender levert 
elke overwinning met ippon de over-
winnaar 1 registratiepunt op. Op de 
Vlaamse kampioenschappen U18+ 
en de Belgische kampioenschap-
pen U18+ levert elke over winning 
met ippon 3 registratiepunten op. 
Daarnaast betekent ook elke over-
winning met ippon op volgende lijst 
van tornooien 3 registratiepunten: 
GS, GP, EYOF, EK, WK, OS, EJU-
tornooi, Visé, Herstal en FJC. Deze 
lijst is niet limitatief en is onder-
hevig aan mogelijke wijzigingen. 
Op alle tornooien wordt waza-ari 
niet gehonoreerd als registratiepunt 
(waza-ari awasete ippon wel) en wor-
den overwinningen met hansoku 
make ook niet geregistreerd op de 
kaart. Bovendien kunnen op die tor-
nooien slechts punten geregistreerd 
worden wanneer de overwinning 
behaald is op minstens 1ste Kyu-
graad (wanneer de overwinnaar zelf 
de 1ste Kyu graad bezit) of minstens 

1ste Dan-graad (wanneer de overwin-
naar zelf een Dan-graad bezit).

De registratiepunten worden op de 
kaart genoteerd door een tijdopne-
mer (en gecontroleerd door de pro-
vinciale WOC, organisatiedirecteur of 
een afgevaardigde). Alleen dan zijn de 
punten geldig.

2) Technische weg
Wanneer op de registratiekaart min-
stens 1 punt van de 30 punten via tech-
nische weg geregistreerd is, wordt het 
examen afgelegd via technische weg.

Mogelijkheden tot noteren van 
registratiepunten
• Deelname aan trainingen: elke deel-

name aan een provinciale kata-trai-
ning, regionale kata-training, hogere 
graden kata-training, regionale tech-
nische training (vanaf 1e Kyu) of een 
bijscholing met VJF-attest levert de 
kandidaat 2 registratiepunten op.

• Indien de kandidaat sinds zijn/haar 
laatste graadverhoging slaagt (na 
september 2020) in een VTS-cursus 
initiator, instructeur B, trainer B of A: 
10 registratiepunten. Indien de kan-
didaat sinds zijn/haar laatste graad-
verhoging slaagt (na september 
2020) in meer dan één VTS-cursus 
wordt het aantal te noteren regis-
tratiepunten gecumuleerd tot maxi-
maal 20 punten.

• Indien de kandidaat sinds zijn/haar 
laatste graadverhoging slaagt (na 
september 2020) in een officieel 
scheidsrechterexamen: 5 registra-
tiepunten. Indien de kandidaat sinds 
zijn/haar laatste graadverhoging 
slaagt (na september 2020) in meer 
dan één scheidsrechterexamen 
wordt het aantal te noteren regis-
tratiepunten gecumuleerd tot maxi-
maal 10 punten.

• Deelname aan kata-tornooien: 2 
punten, per kata.

• Shiai: de VJF richt gedurende het 
sportseizoen zes shiai-wedstrijden 
in (kampen in lijn, zonder coaching) 
voor judoka’s vanaf U18. Dit wordt 
georganiseerd per regio (west, cen-
trum en oost) éénmaal in het voor-
jaar en éénmaal in het najaar. Dit 
wordt losgekoppeld van een regu-
lier wedstrijdtornooi (U18+) en kan 
niet op dezelfde dag op dezelfde 
plaats georganiseerd worden. Per 
gescoorde ippon worden aan de 
overwinnaar 3 registratiepunten toe-
gekend. Waza-ari wordt niet geho-
noreerd (waza-ari awasete ippon 
wel). Overwinningen met hansoku 
make worden niet geregistreerd. 
Op elke shiai worden er 2 geschei-
den afdelingen georganiseerd: één 
voor 1ste Kyu-graden en één voor 
Dan-graden.

• Tornooien: op interprovinciaal U18, 
interclubwedstrijden, officiële ne 
waza tornooien, officiële veteranen-
tornooien en clubtornooien U18+ 
vermeld op de VJF-kalender levert 
elke overwinning met ippon de over-
winnaar 1 registratiepunt op. Op de 
Vlaamse kampioenschappen U18+ 
en de Belgische kampioenschap-
pen U18+ levert elke overwinning 
met ippon 3 registratiepunten op. 
Daarnaast betekent ook elke over-
winning met ippon op volgende lijst 
van tornooien 3 registratie punten: 
GS, GP, EYOF, EK, WK, OS, EJU-
tornooi, Visé, Herstal en FJC. Deze 
lijst is niet limitatief en is onderhevig 
aan mogelijke wijzigingen. Op alle 
tornooien wordt waza-ari niet geho-
noreerd als registratiepunt (waza-
ari awasete ippon wel) en worden 
overwinningen met hansoku make 
ook niet geregistreerd op de kaart. 
Bovendien kunnen op die tornooien 
slechts punten geregistreerd worden 
wanneer de overwinning behaald is 
op minstens 1ste Kyu-graad (wanneer © Rik Vander Sanden



JUDOCONTACT 2020-01 — 23

de overwinnaar zelf de 1ste Kyu graad 
bezit) of minstens 1ste Dan-graad 
(wanneer de overwinnaar zelf een 
Dan-graad bezit).

De registratiepunten worden op de 
kaart genoteerd door een officiële 
VJF-lesgever of een tijdopnemer (en 
gecontroleerd door de provinciale 
WOC, organisatiedirecteur of een 
afgevaardigde). Alleen dan zijn de 
punten geldig.

Timing en overgangs-
maatregelen
Het nieuwe registratiesysteem gaat in 
voege vanaf 01/09/2020. Dit betekent 
dat vanaf dan enkel de nieuwe registra-
tiekaart kan gebruikt worden. De pro-
cedure van aanschaf blijft ongewijzigd 
(bijvoorbeeld op shiai, wedstrijden, 
technische en kata-trainingen,  …). 
De reeds geregistreerde punten tot 
01/09/2020 op een shiai kaart blij-
ven onbeperkt geldig. Wanneer de 
kandidaat zijn kaart opstuurt bij een 
examenaanvraag worden de geregis-
treerde punten van vóór 01/09/2020 
herrekend naar het nieuwe systeem. 
Concreet: het totaal van de punten 
wordt vermenigvuldigd met factor  3. 
Wanneer het totaal eindigt op 0,5 
wordt dit totaal afgerond naar bene-
den. Bijvoorbeeld: een oud totaal van 
6,5 punten betekent een nieuw totaal 
van 19 punten.

De reeds geregistreerde aanwezig-
heden tot 01/09/2020 op een techni-
sche kaart blijven onbeperkt geldig. 
Wanneer de kandidaat zijn kaart 
opstuurt bij een examenaanvraag 
worden de geregistreerde aanwe-
zigheden van vóór 01/09/2020 her-
rekend naar het nieuwe systeem. 
Concreet: het totaal van de aanwe-
zigheden wordt vermenigvuldigd met 
factor 2.

Activiteiten vóór 01/09/2020 die niet 
op een shiai kaart of technische kaart 
genoteerd werden, kunnen niet meer 
in rekening gebracht worden in het 
nieuwe registratiesysteem.

De judoka is verantwoordelijk voor 
een correcte notering op de kaart door 
de VJF-verantwoordelijke. De judoka 
controleert meteen na elke activiteit, 
de dag zelf, of de kaart goed ingevuld 
is. Nadien worden geen registratie-
punten meer toegekend.

We doen meteen ook een warme 
oproep naar geïnteresseerde clubs 
die overwegen om één (of twee) van 
de shiai-momenten te organiseren. 
De respons op onze oproep bepaalt 
momenteel nog de concrete invul-
ling van data en locaties. De minimale 
noodzakelijke voorwaarden tot orga-
niseren van een shiai zijn als volgt 
vastgelegd:

• minstens 2 wedstrijdtatami van elk 
6x6m, rondom 2m veiligheidsboord.

• minstens 2 kleedkamers (1 per 
geslacht) met doucheruimte

• ongeveer 75 zitplaatsen en vol-
doende parkeermogelijkheden (ca. 
50 wagens)

• afgeschermde ruimte voor EHBO te 
voorzien (mag met wanden samen-
gesteld worden)

• per wedstrijdmat 1 tafel en 2 stoe-
len; per weegruimte 1 tafel en 2 
stoelen; 1 tafel en 2 stoelen voor de 
centrale tafel; 1 tafel en 2-tal stoelen 
voor EHBO

• elektriciteitsvoorziening aan elke 
tafel (voor scorebord/laptops)

Dit systeem wordt uiteraard geëva-
lueerd en indien noodzakelijk, aan-
gepast op grond van een degelijke 
kwaliteitsbewaking.

Dirk De Maerteleire
Voorzitter Commissie 

Graden & Techniek

Scan de QR-code met 
uw smartphone voor 
het Shiai-reglement

Samengevat

Wedstrijdweg Technische weg

Enkel met 30 wedstrijdpunten
Kaart invullen door tijdopnemer, controle provinciale 

WOC, organisatiedirecteur of afgevaardigde
Ten vroegste 16 jaar

Enkel met 30 technische punten of combinatie 
wedstrijdstrijdpunten en technische punten

Kaart invullen door tijdopnemer (controle provinciale 
WOC, organisatiedirecteur) of afgevaardigde/VJF-trainer

Ten vroegste 21 jaar

Shiai, (per regio (3), 2x per jaar)
3 punten per ippon (geen waza-ari honorering)
2 shiai’s: kyugraden en dangraden gescheiden

PKT, RKT, RTT (vanaf 1ste Kyu), HKT, technische 
bijscholing (VJF-attest): 2 punten

Interprovinciaal U18, interclub, veterans (alle niveaus), 
PK, officiële ne waza tornooien, clubtornooien 

U18+ vermeld op de VJF-kalender: 1 punt
VK en BK: 3 punten

lijst (GS, GP, EYOF, EK, WK, OS, EJU-tornooi, 
Visé, Arlon, FJC, …): 3 punten

geen waza-ari honorering

Sinds vorig SDS-examen, indien bij slagen 
(na sept. ’20) VTS-cursus initiator, instructeur B, trainer B 

of A: 10 punten per cursus (maximaal 20 punten)
Sinds vorig SDS-examen, indien bij slagen 

(na sept. ’20) scheidsrechtercursus: 5 punten 
per cursus (maximaal 10 punten)

Op de tornooien punten halen op dezelfde graad of 
hoger als winnaar (hansoku make is geen punt)

Dan-graden tegen Dan-graden
1ste Kyu-graden tegen minstens 1ste kyu-graden Kata-tornooi: 2 punten per deelname per kata

Vanaf 30 jaar SDS via wedstrijdweg met 20 wedstrijdpunten
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1ste Fandag Matthias Casse een succes
NIEL – Op zondag 22 december jl. ging in de Sporthal August Wyn te Niel de allereerste fandag ‘Matthias 
Casse’ door. De Antwerpse judoka die uitkomt in de gewichtscategorie -81kg heeft zonder meer een uitstekend 
jaar achter de rug. Matthias pakte goud op de Europese Spelen in Minsk en kroonde zich aldaar tot Europees 
kampioen. In augustus greep hij op het Wereldkampioenschap in Tokio net naast het goud, maar werd met zilver 
toch wel mooi Vicewereldkampioen. En in december deed hij wat geen enkele Belgische judoka tot op heden 
had bereikt: goud winnen op de Masters. Daartussen stak hij nog twee bronzen Grand Slam plakken en één 
bronzen Grand Prix medaille op zak. Een sterk 2019 dus.

Vandaar ook de reden om dat met een 
heuse fandag in de verf te zetten vond 
zijn club JS Fudji Yama. Bestuurslid en 
trainer Stijn Cools legt uit. “We wens-
ten vooral Matthias eens in de kijker te 
zetten voor de mooie prestaties die hij 
reeds op de tatami heeft geleverd en 
verder in de toekomst nog gaat neer-
zetten, hopen we toch. En tegelijk als 
club tonen dat we achter hem staan.” 
De coördinator van de fandag is dan 
ook heel blij met de talrijke opkomst. 
“We hadden eigenlijk niet zo’n  massale 
opkomst verwacht. Het mooie hier-
van is dat we tevens andere clubs 
hebben kunnen bereiken. Ik denk dat 
dit dan ook weer een mooi signaal is 
naar de judowereld, dat we als leden 
van de VJF goed met elkaar kunnen 
samenwerken.”

De fandag met Matthias was niet enkel 
een ‘meet & greet’. Naast een foto-
moment met de kampioen en de obli-
gate handtekening op de judogi kregen 
de deelnemers ook een heuse training 

van anderhalf uur met de Vlaamse topat-
leet, waarbij hij zijn favoriete grepen liet 
zien met de nodige tips en tricks.

“We hebben twee groepen gemaakt,” 
aldus Stijn. “De allerjongsten tot de leef-
tijd van vijftien jaar en een tweede groep 
vanaf vijftien jaar tot volwassenen.” Ook 
de vele toeschouwers vonden het leuk. 
“Heel was kijklustige ouders waren wel 
onder de indruk. Vooral hoe stil een aan-
dachtig de allerkleinste judoka’s naar de 
goede raad van hun idool luisteren. Elke 
judotrainer weet wel dat dit niet altijd 
een evidentie is,” lacht Stijn.

Zo zat internationaal scheidsrechter 
Val Van Neste geamuseerd op de tri-
bune de training met Matthias gade 
te slagen. “Mijn dochter staat daar bij 
de jongste reeks mee aandachtig naar 
Matthias te luisteren. Dat gebeurt ook 
niet vaak,” grapt hij. “Matthias heeft dit 
jaar fantastisch gepresteerd. Deze fan-
dag is een geweldig initiatief. Blij dat we 
erbij kunnen zijn.”

De fantastische exploten van Matthias 
op de internationale tatami weer galmen 
natuurlijk ook op de mat van zijn club. 
“Je merkt toch wel een enorm idool-
gehalte,” vindt Stijn. “Toen ik jong was, 
keek ik op naar Gella Vandecaveye en 
haar generatiegenoten en nu merk je 
dat dit ook gebeurt in je eigen club 
waardoor je de kinderen enorm kunt 
motiveren. Ook op competitieniveau 
merken we een enorm motivator effect, 
zowel bij de allerkleinsten, maar tevens 
bij onze U11, U13 en U15. We blijven bij 
Fudji Yama een ledenstijging vaststellen, 
naast de goede clubwerking zal dat ook 
wel iets met het Matthias-effect te maken 
hebben, toch zeker de laatste jaren,” 
aldus nog de tevreden coördinator van 
de fandag.

“Een heel mooi en succesvol initiatief van 
een lokale club,” vindt VJF-voorzitter Bart 
Demuynck. “Het is dan ook de lokale club 
die in eerste plaats de bouwstenen heeft 
gelegd voor het succesrijke parcours 
dat Matthias aan het bewandelen is. Je 
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merkt ook dat Matthias goed gekend is 
bij de jeugd. Dat is zeker aangenaam, 
ook het feit dat ze zijn instructies op de 
tatami goed opvolgen. Mooi om te zien. 
Dit is judo op zijn best. Een grote fami-
lie, maar toch bezig zijn met technieken 
beter te maken waarbij de topjudoka die 
toekomstige topjudoka’s de knepen van 
het vak leert. Da’s toch mooi om te zien, 
kan het symbolischer?”

Ook het feit dat deze fandag een club-
overschrijdend event is geworden, 
doet de VJF-voorzitter veel plezier. “Er 
zijn hier leden van alle uithoeken, maar 
ook van over de taalgrens. Dat is toch 
mooi. Dat toont toch wel dat judo leeft in 
Vlaanderen en daarbuiten. Bij deze een 
oproep aan alle clubs die dit gemist heb-
ben, wees erbij de volgende keer want 
de tatami kan nog worden uitgebreid!”

Bjarne Wellekens was een van de deel-
nemende kids. “Ik vond het een heel 
leerrijke training met veel aandacht voor 
techniek. Matthias leerde ons ook wed-
strijdtechnieken die heel toepasbaar zijn 
in competitie en dat vond ik heel inte-
ressant. Ik heb trouwens deelgenomen 

om vooral bij te leren en dat heb ik ook 
gedaan. Ik ga nu aan heel veel wed-
strijden deelnemen en met de tech-
nieken van Matthias kan ik nog beter 
worden.” Bjarne is onder de indruk van 
Matthias. “Ik vind hem een echte kampi-
oen. Ik wil ook veel bereiken in judo en 
Matthias is echt wel mijn idool,” aldus 
nog de oprechte jeugdige judoka van 
JS Fudji Yama.

“Ik ben toch wel een beetje onder de 
indruk”, geeft Matthias Casse toe. “We 
hebben zo’n 180 inschrijvingen van 15 
clubs voor deze eerste fandag. Ik heb 
nog nooit training gegeven aan zo’n 
grote groep. Toch wel fijn dat er zoveel 
volk naar hier is afgezakt, jong en ouder 
en niet alleen uit Vlaanderen, maar ook 
een aantal uit Wallonië. Fantastisch dat 
iedereen hier zo enthousiast samen aan 
judo komt doen. Samen met de fans op 
de foto en handtekeningen uitdelen, is 
voor mij natuurlijk ook plezant.” De top-
sporter beaamt zijn sterk jaar. “Dit is het 
eerste jaar bij de senioren dat ik op alle 
drie de grote kampioenschappen in de 
finale stond met tweemaal goud en een 
keer zilver als resultaat. Ik ben daar wel 

heel tevreden mee. Ik hoop dan ook die 
lijn verder door te kunnen trekken naar 
de Olympische Spelen in Tokio. 2020 
wordt nog een belangrijker jaar. Het 
wordt wel spannend nu. Met een tweede 
plaats op de wereldranglijst zit ik in een 
redelijk comfortabele positie om rus-
tig naar de Spelen toe te werken. Ik pak 
de toernooien mee die ik wil kampen 
en vooral veel trainen,” aldus nog een 
tevreden Matthias.

Christian Pierre
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Ostend Judo Club (1959-2019) 
blies 60 kaarsjes uit!
In 2019 blies Ostend Judo Club zestig kaarsjes uit. Om dit mooie parcours 
te vieren, organiseerde de club het afgelopen jubileumjaar elke maand 
een feestelijk evenement.

Feest
Op 22 november vond evenwel het 
belangrijkste feest plaats. “Alle judoka’s 
die in onze club in de voorbije 60  jaar 
een zwarte gordel behaalden, wer-
den uitgenodigd. Slechts 25 judoka’s 
hadden zich verontschuldigd,” vertelt 
voorzitter Jacques Martens trots. Ook 
leden van het stadsbestuur tekenden 
present op deze viering, m.n. Schepen 
Bart Plasschaert, en gemeenteraads-
leden Nancy Bourgoignie, jarenlange 
trouwe supporter, alsook Charlotte De 
Backer, zelf zwarte gordel bij de club. 
Burgermeester Bart Tommelein had zich 
persoonlijk verontschuldigd wegens 
een te drukke agenda. Voorzitter van 
de VJF Bart Demuynck was tevens aan-
wezig. Naar goede gewoonte werd er 
gespeecht, met in een notendop de 
geschiedenis van de voorbije 60 jaar. 
Dan volgde een demo door de leden uit 
verschillende leeftijdsgroepen, waarna 
een herdenkingsmedaille werd uitge-
reikt aan alle aanwezige zwarte gordels 
gevolgd door een gezellig samenzijn.

De vroege jaren
Ostend Judo Club werd in 1959 opge-
richt, maar de beoefening van judo in de 
kuststad gaat echter vroeger terug dan 
het oprichtingsjaar. “Reeds in de jaren 
1952-1954 werd er in Oostende aan judo 
gedaan en dit o.l.v. van de heren Boone 
(bruine gordel) en in 1954 o.l.v. M. Armand 
(ZG 1ste Dan). Deze judotrainingen gin-
gen toen door in dojo’s gelegen in de Ed. 
Decuyperstraat 14 en in de Langestraat 
45,” vertelt de voorzitter. “Echter buiten 
deze, louter administratieve gegevens, 
bezitten we jammer genoeg over geen 
enkele verdere informatie.”

“Pas in 1959 en met medewerking van 
erevoorzitter John Lauwereins, gemeen-
teraadslid en waarnemend burgemees-
ter (25.03.1966 – 18.06.1968) en vooral 
op initiatief van Henri Opdedrynk (toen 
ondervoorzitter van de unitaire Belgische 
Judo Bond, en later voorzitter en ook de 
1ste voorzitter van de VJF), een visionair, 
gedreven en gepassioneerd door het 
judo, werd er besloten en overgegaan tot 

het oprichten van de Ostend Judo Club 
met een trainingslokaal op de beneden-
verdieping van het huidige stadhuis, waar 
thans de verkeersbrigade nog steeds 
zijn onderkomen heeft,” legt Jacques 
Martens verder uit.

Nieuwe thuisbasis
Trainers/lesgevers in de beginperiode 
waren o.a. Hubert Lauwers, Jacques 
Delpiedsente, Denise Havermaet, Roland 
Seurynck, Gaston Delaplace. In 1967 
kreeg de judoclub een definitieve dojo 
toegewezen en verhuisden de judo-
ka’s naar de Koninklijke Stallingen of het 
Stedelijk sportcentrum, waar de club nog 
steeds haar thuisbasis heeft. “Deze mooie, 
grote zaal betekende de start van een suc-
cescampagne voor onze club want in het-
zelfde jaar behaalde Staf Lauwereins een 
2de plaats op het EK en een verdienstelijke 
5de plaats op het WK te Mexico,” vertelt 
Jacques Martens. In 1968 behaalde de 
voorzitter zelf de zwarte gordel. 

Hoog bezoek
Eén van de regelmatige gasttrainers 
destijds was Sensei Ichiro Abé, Ere-Tech-
nisch Directeur KBJB en Europees afge-
vaardigde van de Kodokan (Japanse 
judoinstituut gesticht door Jigoro Kano, 
grondlegger van het judo). Meester Abé 
is huidig houder van de ZG 10de Dan, 
de allerhoogste onderscheiding in de 
judowereld. “Ik was dan ook bijzonder 
vereerd dat ik, op 2 november jl., van de 
ondertussen 97-jarige Sensei Abé, een 
persoonlijk schrijven vanuit Japan mocht 
ontvangen met zijn welgemeende felici-
taties voor mezelf en het 60-jarig bestaan 
van onze club en voor de mooie herinne-
ringen die hij overgehouden heeft aan 
zijn verblijf destijds in België en meer-
maals in onze club in het bijzonder,” 
aldus de voorzitter.

Ook Olympische kampioenen Anton 
Geesink en Hiroshi Minatoya brachten 
een bezoek aan de Oostendse club tij-
dens een rondreis, waarbij ze alle zwarte 
gordels van België, in de club zelfs uit-
daagden voor een judowedstrijd in de 
trainingszaal. 

Ostend Judo Club was tevens organisa-
tor van 2 Europese kampioenschappen 
in Oostende, respectievelijk in 1969 en 
1973 en was later, in 1997, zelfs medeor-
ganisator van misschien wel het spectacu-
lairste EK in Europa, waarbij de Belgische 
judoka’s niet minder dan 9 (waarvan 6 
gouden) medailles pakten.

108 zwarte gordels
Tot op heden produceerde de club 
108 (!) zwarte gordels, gemiddeld een 
tweetal per sportjaar. “Ostend Judo 
Club is steeds een club geweest waar 
het sportieve en vooral het competitieve 
gestimuleerd werd, met als gevolg dat 
verschillende leden ook deel uitmaak-
ten van de Belgische selectie waarmee 
ze deelnamen aan EK’s, WK’s en zelfs de 
OS, zoals Staf Lauwereins, Ivan Vanhove, 
Roland Vandenbroecke, Dalila Sterckx, 
Dennis De Cleer en mezelf,” aldus 
Jacques Martens. “Echter, de meest 
bekende judoka van België en van onze 
club is ongetwijfeld Robert Van de Walle, 
goud op de OS in Moskou in 1980 en niet 
minder dan 27 medailles op WK en EK.”
De Olympische kampioen kon echter 
niet aanwezig zijn op de viering wegens 
een reeds geplande vakantie. 

Met Thierry Clauw en Val Van Neste telt 
de Oostendse club nog steeds 2 actieve 
internationale scheidsrechters. Voorzitter 
Jacques Martens zelf is in zijn lange judo-
carrière lid geweest van verschillende 
commissies (provinciale, pedagogische, 
graden- en scheidsrechterscommissie). 
Hij was tevens internationaal scheids-
rechter, alsook Voorzitter van de VJF 
en de Koninklijke Belgische Judobond 
en dit gedurende een ononderbroken 
 periode van zo’n 40 jaar.

Christian Pierre
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Wat neem ik mee op wedstrijd?
 Ongeacht je leeftijd, judoniveau of wedstrijdervaring zal een wedstrijddag altijd voor de nodige stress en spanning 
zorgen. De voorbereiding op zo’n dag is alles. Zorg dat je judotas de avond voordien reeds klaarstaat, zodat je 
niet door haast en stress iets belangrijks vergeet. Naast de meest elementaire zaken als een judogi, judogordel(s), 
vergunning en identiteitskaart mag je zeker niet vergeten de nodige voeding en drank mee te nemen.

Een wedstrijddag duurt al gemakkelijk een hele voor- of 
namiddag en hoewel er meestal op een judotornooi wel iets 
te koop is om te eten, is dat voedsel eerder bedoeld voor de 
toeschouwers en minder geschikt voor judoka’s die moeten 
kampen. Welk voedsel is dan wel geschikt? Dat hangt vooral 
af van jouw voorkeur. Naast het feit dat je best iets meeneemt 
dat je graag eet zijn er nog een aantal zaken om rekening 
mee te houden.

Houd zoveel mogelijk je routine aan.
Het is niet omdat er een wedstrijd is dat je ineens iets hele-
maal anders moet gaan eten. Je lichaam reageert het beste 
op zaken dat het gewoon is om te eten. Houd daarom zoveel 
mogelijk je dagdagelijkse routine aan. Eet op wedstrijd zeker 
geen nieuwe zaken die je nog nooit hebt gegeten, je weet 
immers niet hoe je lichaam zal reageren.

Kies iets dat gemakkelijk verteerbaar is.
Zowel vet als vezelrijk voedsel vertragen de vertering, boven-
dien zorgt de bekende wedstrijdstress voor een extra vertra-
gende factor. Iedereen weet dat kampen met een volle maag 
niet echt aangenaam is, daarom kies je best voor voedings-
middelen die snel verteerbaar zijn. Hou de zondagse koffie-
koeken dus voor zondagen zonder wedstrijd en verkies 
eventueel wit brood over volkoren brood.

Zorg voor de nodige energie.
Judo is een sport die voornamelijk koolhydraten gebruikt als 
energiebron en weinig beroep doet op vetverbranding. Je 
doet er dus goed aan, als je gewicht dit toelaat, de dagen 
voor de wedstrijden en de dag van de wedstrijd voldoende 
koolhydraten te eten. Koolhydraten vind je in brood, corn-
flakes, pasta, rijst, enz. Tussen de kampen door kan je  kiezen 
voor snellere suikers, zoals een sportdrank, energiereep, 
energiegels of snoepjes.

Vergeet niet voldoende te drinken.
Naast voeding is ook vocht belangrijk. Als judoka zweet je 
tijdens de opwarming, zweet je terwijl je aan het wachten 
bent tot het jouw beurt is om te kampen en zweet je tij-
dens de kampen zelf. Zweet is in feite vochtverlies, wanneer 
teveel vocht verloren gaat, kan dat leiden tot prestatieverlies. 
Daarom drink je best zowel na de opwarming als tussen de 
kampen door. Je kan kiezen voor water of een sportdrank.

Als extraatje kan je ook voor je supporters en coach wat 
water voorzien, zij hebben immers dit vocht nodig om hun 
stembanden te smeren!

Amelie Rosseneu,
Diëtiste gevechtssporten

Voorbeeld van een wedstrijddag:

9:00 Ontbijt:
2 boterhammen met jonge kaas

10:30 Snack na de weging:
2 witte boterhammen met platte kaas en confituur en een 
fruitsapje

12:00 Na de opwarming:
300ml water en een banaan

12:30 Na de eerste kamp:
Paar slokjes sportdrank

12:45 Na de tweede kamp:
Paar slokjes sportdrank
…

15:00 Einde van de wedstrijddag
Pasta salade met rauwkost en kip en een glas water.
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In Memoriam
Robert Plomb

Het Belgische judo verliest een icoon. Robert Plomb (21.10.1920-05.01.2020) overleed op 99-jarige leeftijd. 
Met zijn 99 jaar was Robert Plomb de oudste judoka van onze Waalse zusterfederatie FFBJ waarvan hij één 

van de stichters was. Hij richtte tevens de Royal Judoclub de Mons op in 1948. Alvorens hij judo beoefende, 
was Robert Plomb vechtsportleraar aan de Koninklijke Militaire School. Hij kwam voor het eerst in contact 

met judo in 1944 tijdens WOII toen hij gestationeerd was in Engeland. Als wedstrijdjudoka nam hij deel aan 
verschillende Europese kampioenschappen en maakte hij in 1956 deel uit van de Belgische nationale ploeg. 
Hij behaalde de 1ste Dan in 1952 en de 9de Dan in 2012. Hij was ook betrokken bij de oprichting van andere 

judoclubs in de provincie Henegouwen en was heel actief binnen de FFBJ als beheerder, als lid van de 
Pedagogische Commissie en de Gradencommissie. Hij was tevens actief als internationale scheidsrechter.

De VJF betuigt haar oprechte deelneming aan de nabestaanden, RJC Mons en de FFBJ.

K A L E N D E R

Kata- en technische trainingen

activiteit min. graad datum tijdstip plaats

ap
ril

 2
02

0

Regionale 
technische training 

RTT

Ouchi-gari: schakelen en overnemen.
Sumi-otoshi: doepatronen.

Kuzure-kami-shiho-gatame: verdediging en varianten.
Sankaku-jime: basis.

1K

zo 5 apr 10:00 – 11:30 Zwijndrecht

di 21 apr 19:30 – 21:00 Tielt

za 25 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 1 apr 20:00 – 21:30 Zwijndrecht

ma 20 apr 20:00 – 21:00 Laakdal

di 28 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 2 apr 20:00 – 21:30 Merelbeke

wo 8 apr 20:00 – 21:30 Lichtervelde

vr 10 apr 20:00 – 22:00 Opwijk

zo 12 apr 10:00 – 12:00 Mortsel

ma 27 apr 19:30 – 21:00 Genk

Hogere Graden 
Katatraining 

HKT

Kime-no-kata: idori 
Koshiki-no-kata: 17-21 
Ju-no-kata: 3de reeks

1D zo 26 apr 10:00 – 12:00 Zwijndrecht

m
ei

 2
02

0

Regionale 
technische training 

RTT

Seoi-nage, ippon-seoi-nage: schakelen en overnemen.
Yoko-gake: doepatronen. 

Tate-shiho-gatame: verdediging en varianten. 
Aanval en verdediging, uke vierptn

1K

zo 3 mei 10:00 – 11:30 Zwijndrecht

di 19 mei 19:30 – 21:00 Tielt

za 23 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

wo 6 mei 20:00 – 21:30 Zwijndrecht

di 26 mei 19:30 – 21:00 Tielt

Provinciale 
Katatraining 

PKT

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

do 7 mei 20:00 – 21:30 Merelbeke

vr 8 mei 20:00 – 22:00 Opwijk

zo 10 mei 10:00 – 12:00 Mortsel

wo 13 mei 20:00 – 21:30 Lichtervelde

ma 25 mei 19:30 – 21:00 Genk

Hogere Graden 
Katatraining 

HKT

Kime-no-kata; volledig
Koshiki-no-kata: volledig 

Katame-no-kata: kansetsu-waza
1D zo 17 mei 10:00 – 12:00 Zwijndrecht

ju
ni Geen KATA en technische trainingen
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In Memoriam
Met droefenis melden Merksem Judoclub, de Vlaamse Judofederatie, het Provinciaal 

Comité Antwerpen en de Scheidsrechterscommissie het heengaan van

Eddy Daems
op 74-jarige leeftijd op 22 november 2019.

Eddy Daems was 35 jaar judoka en was één van de pioniers van de vernieuwde Merksem 
Judoclub sinds 1990. Eddy legde zijn hart en ziel in het lesgeven en initiëren van jongeren 

in de club. Vanaf 2001 werd hij ook actief als scheidsrechter op de vele Antwerpse en Vlaamse 
ontmoetingen en tornooien. In het bijzonder was hij geliefd bij de G-judoka’s.

De SRC, het PC Antwerpen en de VJF wensen zijn familie en clubgenoten veel sterkte toe.

A P R I L  -  M E I  -  J U N I  2 0 2 0

Ontmoetingen en tornooien april - mei - juni 2020

datum plaats activiteit categorie

za 4 apr Moorsel Faluintjestrofee Ontmoeting U11 U13
za 4 apr Moorsele Tornooi van Moorsele U15 U18 U21+
zo 5 apr Moorsele Ontmoeting van Moorsele U9 U11 U13
zo 5 apr Zonhoven Olympia Trophy Zonhoven U9 U11 U13

za 11 apr Deinze Bekers van Deinze U15 U18 U21+
za 11 apr Lommel Ontmoeting Soeverein Judocup U9 U11 U13
zo 12 apr Lommel Int. Soeverein Judocup U15 U18 U21+
za 18 apr Lummen Ontmoeting Night store trofee U9 U11 U13
zo 19 apr Lummen Night store trofee U15 U18
za 25 apr Meise 4e Vlaams-Brabantse Ontmoeting U9 U11 U13
za 25 apr Eernegem ontmoeting Eernegem U9 U11 U13
zo 26 apr Eernegem Tornooi Eernegem U15 U18 U21+
zo 26 apr Malle Ontmoeting Prijs der Noorderkempen U11 U13
zo 26 apr Meise Mansio Cup U15 U18 U21+
za 2 mei Gent 7de Open Bekers van Gent U15 U18 U21+
zo 3 mei Opwijk 5e Vlaams-Brabantse ontmoeting U11 U13
zo 3 mei Koersel Mei Ontmoeting U11 U13
za 9 mei Sint Truiden G - Appeltornooi
za 9 mei Wetteren Ontmoeting U11 U13
za 9 mei Herentals Beker de Kempen U15 U18 U21+

zo 10 mei Herentals Ontmoeting U9 U11 U13
za 16 mei Deurne Ippon Trophy Antwerp U18
zo 17 mei Deurne Ippon Trophy Antwerp U15
zo 24 mei Riemst Ontmoeting Jigo U9
za 30 mei Roeselare Mikadev Roeselare Int.Tournament U15 U18 U21+
zo 7 jun Schoten Beker van Vordensteyn U11 U13

SHODAN-SHIKEN EN TSUKINAMI-SHIAI

datum tijdstip activiteit plaats

zo 5 apr 9:00 – 13:00 Tsukinami Shiai Leuven
zo 26 apr 13:00 – 17:00 SDS 2&3e Dan Zwijndrecht
zo 3 mei 9:00 – 13:00 Tsukinami Shiai Leuven

zo 17 mei 13:00 – 17:00 SDS 1e Dan Zwijndrecht
za 13 jun 13:00 – 17:00 SDS 4e en hoger Zwijndrecht

KAMPIOENSCHAPPEN

datum leeftijd activiteit plaats

vr 1 mei U15 / U18 BK Mixed Teams U15 / U18 
Interprov. Nevele

zat 4 apr BK Kata & Enbu Judo Ukkel
zat 4 apr Open BK veteranen Ukkel

21-22 mei G-Judo Special Olympics 
Nationale Spelen Antwerpen

VERGADERINGEN

datum tijdstip activiteit plaats

za 13 jun Algemene Vergadering SRC Tielt
zo 14 jun 13:30 – 17:00 Raad van Hogere Graden Zwijndrecht

BIJSCHOLING LERAARS - SCHEIDSRECHTERS - TRAINERS

datum tijdstip activiteit plaats

za 6 jun 9:00 – 13:00 Trainersbijscholing VJF Zwijndrecht

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

Raadpleeg de volledige
kalender online
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