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INTRO 
 
Binnenkort reizen vier Vlaamse topjudoka’s 
naar de Hongaarse hoofdstad Boedapest 
om deel te nemen aan het 
Wereldkampioenschap van de IJF.  
 
Dit WK wordt zonder meer een mooi 
meetmoment voor de Olympische Spelen 
die deze zomer plaatsvinden in Tokio 
waaruit we zeker lessen kunnen trekken 
voor de verdere voorbereiding ervan.  
 
Judo Vlaanderen vertrekt met een 
ambitieuze groep naar dit Wereldkampioenschap. Met Matthias Casse en Toma 
Nikiforov behaalden we tijdens het EK in Lissabon dit jaar twee medailles en ook 
in Boedapest zijn zij onze grootste kanshebbers voor eremetaal.  
 
Ze kenden een goede voorbereiding zonder noemenswaardige problemen. Het grote 
doel van dit jaar blijven evenwel de Olympische Spelen in Tokio, maar het is 
uitkijken naar hoe ze de trainingsprikkels van deze, toch wel ongewone, afgelopen 
periode hebben verwerkt.   
 
Ook Amber Ryheul en Mina Libeer kenden een positieve periode met een aantal 
stages in het buitenland waar ze de nodige progressie maakten. Hopelijk vallen de 
puzzelstukjes in elkaar tijdens deze Wereldkampioenschappen. 
 
Koen Sleeckx, 
Technisch Directeur Topsport Judo Vlaanderen 
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GASTSTAD 
 
Boedapest: sportstad én judostad! 

 
 
Als fervente sportstad was Boedapest de afgelopen jaren het strijdtoneel voor 
heel wat grote internationale sportevenementen. De Hongaarse hoofdstad heeft 
echter tevens een speciale band met de judosport.  
 
Immers, naast het feit dat Boedapest reeds in 2017 gaststad was voor het WK 
Judo, maar ook sinds verscheidene jaren een halte is voor een Grand Prix-
tornooi op de IJF World Judo Tour, huisvest deze bruisende stad tevens het 
hoofdkwartier van de Internationale Judofederatie.  
 
Voor de IJF is de organisatie van dit WK dus een beetje een ‘thuismatch’. 
  



 
5 

JV-SELECTIE 
 
De volgende atleten werden door Judo Vlaanderen geselecteerd om 
deel te nemen aan het 2021 Wereldkampioenschap van de 
Internationale Judofederatie (IJF).  
 
Dames 

• Amber Ryheul (-52kg) 
• Mina Libeer (-57kg) 

 
Heren 

• Matthias Casse (-81kg) 
• Toma Nikiforov (-100kg) 

 
De atleten worden begeleid door JV-coaches 
 

• Mark van der Ham (hoofdcoach) 
• Damiano Martinuzzi (elitecoach) 

 
Op de volgende pagina’s vindt u een beknopte voorstelling van elke 
atleet en de coaches.  
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DAMES 
 

IJF World Ranking: 
#41 
 
Amber Ryheul maakte haar 
debuut bij de groten op het 
WK in Tokio in 2019. 
Deze beloftevolle judoka 
won de Belgische titel bij 
de senioren in 2016, 2017 
en 2018. Ze was tevens 
Belgisch kampioen bij de 
junioren in 2018 en won 
de Europa Cup in Leibniz 
in 2018. In 2019 werd ze 
Europees kampioen bij de 
U21. Op de European 
Open in Praag dit jaar 
pakte ze goud.  
 
Sociale Mediakanalen 
Instagram 
Facebook 

 
 
 
 

https://www.instagram.com/amber_ryheul/?hl=en
https://www.facebook.com/ambertjhuu
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DAMES 
IJF World Ranking: #43 
 
Een derde WK bij de ‘groten’ 
voor judoka Mina Libeer. De 
Oost-Vlaamse behaalde de 
bronzen medaille op het WK 
junioren in Zagreb in 2017. Het 
jaar daarvoor, in 2016, won ze 
zilver op de European Cup in 
Malaga. Naast het winnen van 
drie Belgische titels bij de 
senioren behaalde ze tevens de 
landskampioenstitel bij de junioren 
en kadetten. In 2018 won ze de 
Europa Cup in Saarbrücken en 
stak ze zilver op zak op de 
European Open in Minsk. Dit jaar 
pakte ze brons op de European 
Open in Praag. 
 
Sociale Mediakanalen 
Facebook 
 

 
 
  

https://www.facebook.com/mina.libeer
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HEREN 
IJF World Ranking: #1 
 
In 2017, kroonde Matthias Casse 
zich in Zagreb tot Wereldkampioen 
bij de Junioren. Het was 27 jaar 
geleden dat een Belgische judoka 
deze prestatie neerzette. Na een 
prachtig palmares als junior, maakte 
hij succesvol de overstap naar de 
senioren. Amper twee jaar na zijn 
Wereldtitel als junior, pakte hij op de 
Europese spelen in Minsk de 
Europese kampioenstitel 2019 bij de 
senioren. In de zomer van 2019 
pakte hij op het WK in Tokio de titel 
van Vicewereldkampioen door zilver 
te winnen. Ook op het EK in 
Lissabon pakte hij dit jaar zilver. In 
2020 won hij brons op het EK in 
Praag.  
 
Sociale Mediakanalen 
Facebook 
Twitter 
instagram 

 
 
 

http://facebook.com/matthias.casse
https://twitter.com/casse_81
https://www.instagram.com/matthiascasse/
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HEREN 
 

IJF World Ranking: #15 
 
Toma Nikiforov is tweevoudig 
Europees kampioen en won in het 
verleden brons op het WK. Na 
een periode van veel blessureleed 
(operaties aan schouders en knie) 
is hij weer helemaal terug aan de 
top. Zijn Europese titel die hij dit 
jaar op het EK in Lissabon 
opnieuw veroverde, is daar zeker 
het bewijs van. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sociale Mediakanalen 
Facebook 
Instagram 
 
  

https://www.facebook.com/toma.nikiforov.7
https://www.instagram.com/nikiforovtoma/
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COACHES 
 

Head Coach 
Mark van der Ham 
Geboortedatum: 1 februari 1978 
Mark van der Ham was als atleet tweevoudig 
Nederlands kampioen in de categorie -73kg. Als 
coach werkte hij met vele judoka’s uit regio 
Rotterdam. Met Anicka van Emden won hij 
Olympisch brons in 2016. Europese titels met 
Roy Meyer. Hij won tevens titels met Marhinde 
Verkerk, Juul Franssen, Guusje Steenhuis, Kim Polling en coachte vele 
Nederlandse jeugdtalenten. Hij volgde zijn opleiding aan het Sport Instituut De 
Korte. Sinds 2017 is hij werkzaam als coach bij JV en loodste hij Matthias 
Casse naar zilver op het WK in 2019. 
 

Elite Coach 
Damiano Martinuzzi 
Geboortedatum: 5 juni 1980 
Als succesvol coach van tweevoudig Europees 
kampioen Toma Nikiforov vervoegde Damiano 
Martinuzzi sinds 2020 de coaching staff van 
Judo Vlaanderen. Actief als judoka (-73kg) 
stapte hij geregeld op het podium tijdens de 
Belgische kampioenschappen.  
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COMPETITIE 
 

 
De competitie voor de JV-judoka’s op het WK ziet eruit als volgt: 
 

Dag Competitie Judoka 
Zondag 6 juni 2021 V: -48kg 

M: -60kg 
 

Maandag 7 juni 
2021 

V: -52 kg 
M: -66 kg 

Amber Ryheul 

Dinsdag 8 juni 2021 V: -57 kg 
M: -73 kg 

Mina Libeer 
 

Woensdag 9 juni 
2021 

V: -63 kg 
M: -81 kg 

Matthias Casse 

Donderdag 10 juni 
2021 

V: -70 kg 
M: -90 kg 

 

Vrijdag 11 juni 2021 V: -78 kg 
M: -100 kg 

Toma Nikiforov 

Zaterdag 12 juni 
2021 

V: +78 kg 
M: +100 kg 

 

Zondag 13 juni 2021 Mixed Teams 
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NUTTIGE  INFORMATIE 
 
Competitie venue 

 
Het Wereldkampioenschap gaat door in de 
multifunctionele Lászlo ́ Papp Budapest 
Sports Arena. In deze accommodatie vond 
tevens het WK Judo plaats in 2017. 
 
Capaciteit: 12.500 zitplaatsen 
  

Website: https://www.budapestarena.hu  
 
 

 
 
  

https://www.budapestarena.hu/
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Cijfers deelname WK 2021 
• Continenten: 5 
• Landen: 134 
• Judoka’s: 727 
• Heren: 431 
• Dames: 296 

Live stream: live.ijf.org  

Live verslaggeving via deze media platformen: 

 
Media 
platform 

 

International Judo 
Federation (IJF) 

 

Judo Vlaanderen (JV) 

Website www.ijf.org www.judovlaanderen.be  
Facebook facebook.com/ijudo https://www.facebook.com/JudoVlaanderen/  
Twitter @IntJudoFed @JudoVlaanderen  
Instagram judogallery https://www.instagram.com/judovlaanderen/  
 
Hashtags 
#JudoWorlds2021 
#JudoWorlds 
#JudoBudapest 
 
Media contact JV 
Christian Pierre 
e-mail: christian.pierre@judovlaanderen.be  
Mobile +32 (0) 473 67 76 05 

https://live.ijf.org/
http://www.ijf.org/
http://www.judovlaanderen.be/
https://www.facebook.com/ijudo
https://www.facebook.com/JudoVlaanderen/
https://twitter.com/IntJudoFed
https://twitter.com/VlaamseJudoFed
https://www.instagram.com/judogallery/?hl=en
https://www.instagram.com/judovlaanderen/
mailto:christian.pierre@judovlaanderen.be
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JV-PARTNERS 
 

   

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Judo Vlaanderen vzw  
Oudenaardsesteenweg 839, 9420 Burst 
www.judovlaanderen.be  info@judovlaanderen.be  

 

http://www.judovlaanderen.be/
mailto:info@judovlaanderen.be
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