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Inhoud van dit clubblad
Gasttraining met Gauthier Blommaert
Vrijdag 17 november 2017 was Gauthier Blommaert te gast in de club. Gauthier is voormalig Belgisch kampioen bij de lichtgewichten en staat bekend
om zijn grondtechnieken. Wegens praktische redenen kwam hij les geven
in de tweede en derde groep.

5

Paintball avond te Gent
Als nevenactiviteit stond paintball op het programma. Svea organiseerde
het en 18 personen schreven zich in om deel te nemen. Wegens veiligheidsredenen kon je pas inschrijven vanaf 14 jaar. Op zaterdagavond 18
november gingen wij richting Gent om er te paintballen.

9

Papa en mama training
Vrijdag 8 december 2017 was er de jaarlijkse mama en papa training. Aangezien Erik door ziekte geveld was en in zijn bed lag, nam Svea de trainingen over. De training had in alle groepen ongeveer dezelfde opbouw. Na
een goede opwarming begon Svea aan de eigenlijke les.

11

Kampioenenviering 2017
Zondag 17 december werden alle kampioenen uit Lochristi gehuldigd in het
bijzijn van de burgemeester, de schepen van sport en de sportraad. Heel
wat toeschouwers waren aanwezig op dit gebeuren.

13

Jaarlijkse schaatsavond
Zoals de traditie het wil, was er de laatste vrijdag voor de kerstvakantie
geen training maar gingen wij schaatsen in de Kristallijn te Gent. Achtendertig personen schreven zich in om samen met ons op het ijs te gaan.

15

Nieuwjaarsduik 2018
Zaterdag 6 januari gingen wij opnieuw naar Oostende voor de jaarlijkse
Nieuwjaarsduik. In totaal nemen zo’n 4.500 mensen deel aan de duik, wijzelf waren met dertien personen waarvan er acht effectief het water ingingen.

19

Nieuwjaarsreceptie 2018
Om het nieuwe jaar goed in te zetten organiseerden wij opnieuw onze jaarlijkse nieuwjaarsreceptie. Deze ging vanaf 15u00 door bij Erik thuis. Om
het praktisch wat overzichtelijk te maken werd er in de club een lijst gelegd
waarop geïnteresseerden zich konden inschrijven.
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Examens voor graadsverhoging
De eerste examens voor graadverhoging van dit seizoen gingen door op
woensdag 24 januari 2018. Dit in plaats van de trainingen van de eerste en
tweede groep. Om een overzicht te krijgen van hoeveel personen examen
wilden doen werd zoals gebruikelijk een lijst gelegd.
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Gordeluitreiking
Na de examens van woensdag 24 januari bleven onze leden twee dagen in
spanning zitten alvorens hun uitslag te kennen. Op vrijdag 26 januari was
het dan eindelijk D-day.
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Jeugdvriendelijke judoclub
Begin dit seizoen namen wij deel aan een actie tot bekomen van een
gouden, zilveren of bronzen medaille als jeugdvriendelijke judoclub.
Wij behaalden een zilveren medaille. Om goud te behalen moest een en
ander worden aangepast aan de administratieve structuur van de club.
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Sportdrank kopen of zelf maken?
De reclame wil ons doen geloven dat sportdrankjes wondermiddelen zijn.
Als je uitgeput bent, zou je er met een sportdrank helemaal weer bovenop
komen.
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Aanpassing wedstrijdreglementen - update van 17 januari 2018
Het wedstrijdreglement is nog maar pas in voege en er is (alweer) een update verschenen. Zowel atleten als coaches beginnen het op de heupen te
krijgen met al deze aanpassingen. Hopelijk is dit nu definitief.
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Voor zover we zelf meezijn geven wij u een update van het reglement

Nieuws van de federatie
De VJF draagt Koen Sleeckx voor aan de Taskforce als nieuwe Technisch
Directeur Topsport. Vanaf 1 maart tot aan de definitieve goedkeuring van
de Taskforce stelt de VJF Koen alvast aan als waarnemend Technisch Directeur Topsport.
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Verslagen tornooien
Deze maal waren het de Provinciale en Vlaamse kampioenschappen die
in de kijker stonden. Op het provinciaal kampioenschap slaagden wij erin
om twee zilveren medaillen te bemachtigen.
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Techniekpagina’s
Ook deze maal hebben wij heel wat mooie technieken gezien van onze
gasttrainers, maar ook van onze eigen leden. Zoals gebruikelijk willen wij
u deze niet onthouden.
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Met tranen in de ogen namen wij op vrijdag 23 juni afscheid van onze oude zaal en oude versleten matten.
Sommigen hadden het erg moeilijk en wilden niet van onze oude matten scheiden.
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Voorwoord
Met het verschijnen van ons tweede clubblad is 2018
alweer enkele maanden oud. Misschien een beetje
laat om nog nieuwjaarswensen over te maken, maar
de bedoeling was goed. Normaal gezien zou het clubblad zijn uitgekomen begin februari. Een futje van mijzelf zorgde ervoor dat ik per ongelijk een verkeerde
harddisk had geformatteerd zodat ik alle data verloren
was geraakt. Met veel moeite heb ik hier en daar wat
kunnen recupereren maar toch heb ik het merendeel
van het blad opnieuw moeten maken.
De gasttrainer die we eind 2017 mochten verwelkomen op onze mat, Gauthier Blommaert, was meteen
een schot in de roos. zijn kijk op het judo, en voornamelijk grondtechnieken, waren voor velen een openbaring. Gauthier toonde hoe je vanuit een verdedigende houding makkelijk kon overgaan naar houdgrepen
en armklemmen.
Svea zorgde er dit seizoen opnieuw voor dat wij ons
konden uitleven met een nevenactiviteit. Ditmaal stond
er paintball op het programma. Alhoewel het reglement
zei dat er minimum 10 met afstand moet zijn alvorens
te vuren, nemen sommigen dit niet zo nauw.
Erik kreeg een schot vanop amper een meter op zich.
tot op heden is de blauwe plek nog altijd zichbaar.
Ziekte velde mij op het moment van de papa en mama
training. Gelukkig was Svea bereid om de training
van mij over te nemen. Aan de commentaren achteraf
hoorde ik dat het de deelnemers heel goed bevallen
was. Velen keken ernaar uit om dit volgend jaar opnieuw te doen.
Zoals gebruikelijk was er ook vorig jaar een kampioenenviering van de gemeente. Konstantijn zijn titel werd
jammer genoeg niet aanvaard, deze van Pauline wel.
Zij mocht naar voor komen en kreeg een attentie van
de sportraad en de gemeente. Groot was mijn verassing echter toen bleek dat ik verkozen was met de trofee van sportverdienste. Volgens mij waren er diverse
anderen die veel meer voor de sport betekenden dan
ik doe. Totaal van mijn melk ben ik wel de trofee gaan
halen. (zij het met een krop in de keel).

met een heel beperkte groep. Blijkbaar is het ijskoude water toch niet zo aanlokkelijk voor de meeste van
onze leden. Toch konden wij dit jaar rekenen op een
comfortabele watertemperatuur van 6°C. Het strand
stond vol maar de meeste deelnemers bleven amper
enkele seconden in het water. Erik, Edger, Jeroen en
Kris bleven weer geruime tijd in het water. Erik moest
er weer als laatste uit na een verblijf van zo’n 30 minuten.
Daar waar de duik niet zoveel succes had, konden wij
dan wel weer op heel wat belangstelling rekenen tijdens de nieuwjaarsreceptie. Enkel het weer viel wat
tegen, maar tussen de buien door was de sfeer optimaal. De gasten konden bij een hapje en een drankje elkaar de beste wensen overmaken en een praatje
maken over van alles en nog wat.
De tornooien die op de lijst stonden waren het provinciaal en Vlaams kampioenschap.
Onze deelnemers deden hun best in de zware lotingen
en slechts twee van hen slaagden erin een medaille
te bemachtigen. zij mochten de week erna kampen op
het Vlaams kampioenschap. Daar kwamen zij uit tegen de medaillewinnaars van de andere provincies en
slaagden er niet in een podiumplaats te behalen. Toch
vond Erik dat zij goed hadden gewerkt en kampten met
volle inzet.
De volledige verslagen van onze avonturen van de
laatste maanden zijn te lezen verder in dit clubblad.
Veel leesplezier.
Erik Van Isacker

Ook gingen we de laatste vrijdag schaatsen met zijn
allen. (of toch met een groot aantal van hen). Opnieuw kozen wij voor de kristallijn om ons anderhalf
uur te amuseren op het ijs. Waar de grootsten konden
schaatsen, konden de kleineren op een ‘banaan’ over
het ijs glijden, geduwd door diverse vrijwilligers.
Met het begin van het jaar en de nieuwe zaal zijn de
onkosten van de club alweer gestegen. Het lidgeld
stond al jaren vast, maar er werd besloten om een kleine verhoging door te voeren vanaf 2018. Op deze manier kan de club zijn gebruikelijke niveau blijven aanhouden en opnieuw enkele gasttrainers uitnodigen.
Opnieuw deden wij mee aan de nieuwjaarsduik, zij het
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Gasttraining met Gauthier Blommaert
Vrijdag 17 november 2017 was Gauthier Blommaert te gast in de club. Gauthier is voormalig Belgisch kampioen
bij de lichtgewichten en staat bekend om zijn grondtechnieken. Wegens praktische redenen kwam hij les geven
in de tweede en derde groep. Leden van de eerste groep werden verzocht om mee te trainen met de tweede
groep.
De opwarming van de eerste les was speels maar
toch intensief. Snel waren de deelnemers opgewarmd
en kon de eigenlijke les beginnen. Gauthier
toonde
enkele
manieren van verdedigen
als Tori op zijn zitvlak zit en Uke aanvalt
tussen de benen. Onze leden
kregen voldoende
tijd om de gedemonstreerde technieken in te oefenen. Bij de ene ging het al
wat vlotter dan bij de andere.
Naast de grondtechnieken kwam er
ook Tachi Waza
aan te pas. Hier
toonde
Gauthier
hoe je op een redelijk makkelijke manier O
Soto Gari kunt inkomen bij
een tegenstander die blokkeert. Na
de technieken was er tijd om deze te oefenen
in Randori vorm. Zowel Ne Waza als Tachi Waza
kwamen uitvoerig aan bod. Ook werden er voldoende
partnerwissels ingevoerd zodat iedereen kon kampen
met de partner van zijn/haar keuze.
Een uur is snel voorbij en na een daverend applaus
van de jongsten was het tijd voor de training van de
volwassenen.
Ook in deze groep maakte Gauthier zijn opwarming zo
leuk mogelijk. Naast lenigheid kwam er ook kracht aan
te pas, zodat iedereen snel warm was.
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Gauthier toonde zijn eigen technieken en manieren
om Kata Guruma in te komen zonder de broek
van de tegenstander vast te nemen. Wegens
veranderingen in het arbitragereglement is dit
al enige tijd verboden en zo komt men tot andere manieren van werpen. Sommige van
de technieken kwamen in de beginne wat
raar over, maar eens ingeoefend merken de deelnemers dat deze wel efficiënt waren. Ook in deze les kwam
grondwerk aan te pas. Juji Gatame was de rode draad in de les.
Vanuit diverse posities toonde Gauthier hoe je bij deze
armklem kon komen. Op
vraag werd ook de ‘flying
juji’ gegeven aan de deelnemers.

bod.

Na techniek zorgde
Gauthier ook voor de
nodige Randori’s. Zowel Ne Waza als Tachi Waza kwamen ruim aan

Na de les werd een mooie fruitmand gegeven en kon
er worden nagepraat in de cafetaria. Wie aanwezig
was kon enkel positief zijn over deze lessen. Wie afwezig was had ongelijk.

6

7

8

Paintball avond te Gent
Als nevenactiviteit stond paintball op het programma. Svea organiseerde het en 18 personen schreven zich in
om deel te nemen. Wegens veiligheidsredenen kon je pas inschrijven vanaf 14 jaar. Op zaterdagavond 18 november gingen wij richting Gent om er van 18u00 tot 21u00 te paintballen.
Paintball Gent bestaat ondertussen
meer dan 10
jaar en heeft
een reputatie
opgebouwd
als de toplocatie voor indoor paintball.
G e l e g e n
op
een
prachtige
locatie,
uitger u s t
m e t
h e t

gelegd en werd er heel wat aandacht besteed aan de
veiligheid van de deelnemers. Zo was het verboden
om zonder helm voorbij de veiligheidszone te gaan en
mocht je pas schieten als een tegenstander op minimum 10 meter afstand was (al snapten enkelen het
begrip ‘minimum 10 meter afstand’ niet…). Iemand die
geschoten was of zonder munitie stak zijn of haar handen omhoog en verliet het spel of ging munitie halen.
Op dat moment mocht er ook niet worden geschoten
op deze persoon … nog een regel die sommigen niet
snapten.
De deelnemers werden ingedeeld in twee ploegen.
Blauw en groen. Iedereen kreeg een wapen en eens
in de spelzone ging iedereen naar zijn kamp.
De avond was opgebouwd in diverse ‘games’. Als eerste moest elk team proberen een rode vlag in het eigen
kamp te brengen. Later moest men proberen om in het
andere kamp te geraken, een ongewapende persoon
oversmokkelen of elkaar gewoon uitschakelen. Regelmatig wisselden wij van startpositie.
Tussen de games door konden wij even verpozen in
de veilige zone. Daar kregen wij ook telkens onze volgende opdracht van de uitbaters. Ook zagen wij dat,
hoe langer het spel duurde, hoe meer mensen blauwe
plekken hadden van de paintball impacts. Ook hadden
er enkele de eer om met een buil rond te lopen van
impacts op het hoofd.

allerbeste paintballmateriaal en dankzij professionele
begeleiding zorgden ze ervoor dat we deze “extreme”
sport konden beleven in de allerbeste omstandigheden aan een zeer betaalbare prijs.
Eens ter plaatsen werden de regels van het spel uit-
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De avond was vol afwisseling en vloog voorbij. Paintball is toch moeilijker dat het op het eerste zicht lijkt.
Diverse deelnemers vroegen of we het ook volgend
jaar gaan doen. Wegens veiligheidsredenen was het
verboden om foto’s te nemen tijdens het spel.
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Papa en Mama training
Vrijdag 8 december 2017 was er de jaarlijkse mama en papa training. Aangezien Erik door ziekte geveld was en
in zijn bed lag, nam Svea de trainingen over. De training had in alle groepen ongeveer dezelfde opbouw.
Na een goede opwarming begon Svea
aan de eigenlijke
les. De ouders
kregen enkele basis grondtechnieken aangeleerd op
een speelse
wijze, net
z o a l s
Erik en
Nathan
het de
jongs t e n
aanleren. De ouders hadden al snel Kuzure gesa
gatame (of de Autohoudgreep) onder de knie. Iemand
in houdgreep nemen is één, deze persoon op de rug
krijgen is een ander paar mouwen. Daarom Svea hen
enkele manieren om iemand om te draaien. Ook het
bevrijden uit een houdgreep werd de deelnemers snel
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aangeleerd. Na de technieken volgde uiteraard het leukste
moment, namelijk eens kunnen
‘vechten’
met
zoon of dochter!
Daar de familie
eer op het spel
stond lieten
de judoka’s
e n
ouders
zich
zeker niet
doen. Hopelijk heeft iedereen
een leuke training gehad en hebben de ouders
nu ook weer een beter beeld over wat zoon of dochter
doen op de mat. Stel je er dan Erik bij voor en je weet
hoe zwaar de jongeren het te verduren krijgen
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Kampioenenviering 2017
Zondag 17 december werden alle kampioenen uit Lochristi gehuldigd in het bijzijn van de burgemeester, de
schepen van sport en de sportraad. Heel wat toeschouwers waren aanwezig op dit gebeuren.
Konstantijn Chantzos, die kampioen van
niet in aanmerking. Reden hiervoor
pen in België moest gaan. Jammer
te doen.
Pauline
Serie
werd
Provinciaal
Ne Waza
kampioene en
kreeg
een aandenken
van de gemeente.
Naast de individuele en ploegenkampioenen werd ook
nog het ereburgerschap gegeven aan
Jonas Van Der Steene.
Deze handbiker behaalde brons op de Paralympisch in 2016. Deze
beslissing was al enige tijd genomen, maar nu leek het
voor de gemeente een ideale gelegenheid om het bekend te maken.
Ieder jaar reikt de gemeente ook een trofee uit voor
de sportverdienste van 2017. Erik Van Isacker, onze
trainer, kreeg deze uitgereikt door de burgemeester.
De motivatie van de sportraad voor het uitreiken was:
“Erik Van Isacker startte op zijn 16 jaar met judo. Ondertussen is hij reeds 20 jaar trainer en bezieler van
judoclub Hokkaido Lochristi. Hij volgt nog steeds bijscholingen om steeds up tot date te blijven en zo heel
wat kinderen te Lochristi judo op een plezante manier
aan te leren.
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de Balearen werd in 2017, kwam
was dat het om kampioenschapvoor Konstantijn maar niets aan
Sommige behaalden zelfs een
zwarte gordel onder zijn begeleiding. Judoka’s kunnen bij hem
zowel recreatief als competitief judo beoefenen.
Op tornooien is hij ook
steevast van de partij
om zijn judoka’s te
coachen.
Vorig jaar ging hij
zelfs met enkele
leden naar Mallorca. Dit was zo’n
succes, dat er dit
jaar terug judoka’s
onder zijn begeleiding naar Mallorca
gaan. Hij regelt op regelmatige basis gasttrainers voor zijn leden
zoals o.a Ulla Werbroeck, Ilse Heylen, Amelie Rosseneu, en nog vele anderen.
Daarenboven heeft hij samen met 2 andere clubs een
samenwerkingsverband opgericht om zijn leden (en
die van de andere clubs) nog meer trainingsmogelijkheden en tegenstand te bieden. Ook als de sportdienst
vraagt om judo initiaties te geven voor sportkampen of
opendeurdagen, komt hij steeds enthousiast helpen”.
Voor Erik kwam deze trofee totaal onverwacht. De verwondering en het ongeloof waren dan ook groot toen
Erik zichzelf hoorde afroepen.
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Jaarlijkse schaatsavond
Zoals de traditie het wil, was er de laatste vrijdag voor de kerstvakantie geen training maar gingen wij schaatsen
in de Kristallijn te Gent. Achtendertig personen schreven zich in om samen met ons op het ijs te gaan.
Iedereen verzamelde aan de ingang van de
schaatspiste. Tussen 20u00 en 21u30
konden wij ons op het ijs begeven.
De kleinsten namen plaats
op de ‘bananen’ terwijl de
ouderen hen over het ijs duwden. Uiteraard namen ook minder jongeren plaats op de ‘bananen’.
Pret was er genoeg op
de ijsbaan. De jongeren kregen voldoende aandacht van alle
andere leden van de
groep zodat de ouders
ook eens rustig konden
schaatsen.
Omstreeks
21u30
kwam het signaal om de
ijsbaan te verlaten. Na anderhalf uur schaatsen
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Na het schaatsen bleven wij
nog even plakken in de plaatselijke cafetaria om bij te praten
met een drankje.
Mensen die voor de eerste
keer een activiteit van de
club meededen hadden
enkel lovende woorden
voor dit initiatief. Voor
ons was het een ideale
gegevenheid om de
mensen wat beter te leren kennen. De meeste
mensen
leerden
ons kennen buiten het
judo om. Stof voor een
praatje was er dus genoeg.
Met deze gezelligheid vloog te tijd. Het leek 5 minuten maar anderhalf uur later vertrokken wij huiswaarts om ons bedje op te zoeken.
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Nieuwjaarsduik 2018
Zaterdag 6 januari gingen wij opnieuw naar Oostende voor de jaarlijkse Nieuwjaarsduik. In totaal nemen zo’n
4.500 mensen deel aan de duik, wijzelf waren met dertien personen waarvan er acht effectief het water ingingen.
Wij kwamen samen aan de oprit van de ring te Oostakker. Vandaar vertrokken wij gezamenlijk richting Oostende
om er even rustig wat te nuttigen in een plaatselijke tearoom. Vooral koffie en thee waren in trek bij de deelnemers. Alcohol werd er niet gedronken.

Rond 11u00
maakten wij een wandeling langs het strand en
gingen al eens de site van het gebeuren bezoeken.
Na de tegenvallende Nieuwjaars duik van 2017waren
er merkelijk minder reclamestanden dan vorige edities.
Langzaam kwamen de ijsberen opdagen en voor ons
was het tijd om nog even een warme soep of dergelijk
te gaan nuttigen.
Omstreeks 13u30 zakten wij af naar de plaats van het
gebeuren. Erik zorgde voor de tickets zodat alle deelnemers hun polsbandje konden omdoen.
Met zijn allen begaven wij ons richting de omkleedruimtes. Enkele tenten en wat stoelen, meer was het niet.
Maar toch zaten wij uit de wind en konden ons redelijk
rustig omkleden. Het thema was opnieuw ‘Piraten’.
Eens omgekleed konden wij ons richting strand begeven. Wat praten, een goede opwarming en wat rondlopen zorgden ervoor dat onze adrenaline begon te
stromen en wij klaar waren voor de duik. Ondertussen
hoorden wij van de organisatoren dat de temperatuur
van het zeewater 6°C was, maar dat het aanvoelde als
-6°C.
Klokslag 15u00 werd het startsein gegeven voor de ijsberenduik. 4.500 personen begaven zich richting zee.
Om niet in de drukte te zitten hielden wij ons redelijk
achteraan de groep. Nog voor wij in zee waren kwamen er al heel wat mensen teruglopen naar het strand.
Meer dan een dikke teen in het water steken hebben
die wel niet gedaan. Och ja, misschien wel nog even
voor de camera’s en fotografen paraderen.
Wij trokken er ons niet zoveel van aan en gingen met
volle moed de zee in. Koud, ijskoud was het water. Maar
19

toch
beten wij
op onze
tanden
en gingen dieper.
In de drukte
is het niet mogelijk om iedereen terug te vinden in
het water. Erik, Kris, Jeroen, Edger en Tibo kwamen
elkaar tegen toen nog net het hoofd boven water stak.
Johan, Robbe en Lukas hebben wij niet meer gezien
in het water. Na een half uurtje begon de organisatie
de laatste ijsberen uit het water te drijven. Erik was
een van de laatsten en vond de anderen terug op het
strand. Om het wat warmer te krijgen haalde Erik wat
soep aan een lokale stand. Slecht, gewoonweg niet te
drinken. De beker soep was enkel goed om de handen
wat op te warmen. Drinkbaar was ze zeker niet.
Rustig konden wij nadien naar de verkleedtenten gaan
om ons terug aan te kleden en een half uurtje later waren wij weer toonbaar. Ondertussen kwamen wij diverse judoka’s tegen. Gella Vandecaveye en Luc Devillé
(trainer van JC Gooik) waren de bekendste.
Na de duik gingen wij nog een hapje eten in restaurant Groendijk te Oostende. We werden er heel goed
bediend, het eten wat superlekker en de mensen erg
vriendelijk. Ook zaten wij er in een ruime luchtige zaal.
Er werd al afgesproken om volgend jaar opnieuw naar
dit restaurant te gaan.
Wegens de drukte hebben wij jammer genoeg niet van
iedereen foto’s in het water. Op onze website kun je
het promotiefilmpje van onze duik bekijken.
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Met diepe droefheid vernamen wij het overlijden van Albert Borghans.

22

Nieuwjaarsreceptie 2018
Om het nieuwe jaar goed in te zetten organiseerden wij opnieuw onze jaarlijkse nieuwjaarsreceptie. Deze ging
vanaf 15u00 door bij Erik thuis. Om het praktisch wat overzichtelijk te maken werd er in de club een lijst gelegd
waarop geïnteresseerden zich konden inschrijven. In totaal schreven er zich 50 volwassenen en 36 jongeren
in. Wegens diverse omstandigheden (ziekte, werk, …) kwamen uiteindelijk toch 47 volwassen en 33 jongeren
opdagen.
Met een bang hart bekeken wij elke dag de weersverwachtingen en merkten dat het niet droog zou blijven
op onze receptie. Er zat niets anders op dan de party
tenten bovenhalen en opzetten zodat men toch zou
kunnen schuilen tegen de regen.
Vanaf 15u00 kwamen de nieuwjaar vierders geleidelijk opdagen en vanaf 15u00-16u00 was het
‘vollen bak’.
Voor de leden en hun naaste familie was er verse soep en witte glühwein voorzien, al vroegen heel wat mensen om gewoon water. 20
liter verse groentensoep en 24 liter glühwein gingen er vlot door. Daar wij het
zelf onsmakelijk vinden om uit plastic
bekers te moeten drinken, haalden
wij onze stenen mokken boven.
Om niet met een lege maag te
moeten staan waren er ook 16
pizza’s voor zien en maakten
wij stokbrood met kruidenboter klaar op de barbecue. Dit
aangevuld met chips, nootjes
en andere versnaperingen
was alvast een goede begin.
Om ons te helpen hebben
verse mama’s cakes, koekjes
andere zoetigheden gebakken.

Voor wij er erg in hadden begon het donker te
worden en werd de verlichting aangestoken in de
tenten. De sfeer werd er enkel beter door.
Omstreeks 18u30 was het voor enkele gezinnen
tijd om huiswaarts te keren. De overgebleven gasten schoven dichter bijeen om het gezelliger te maken. Toen het echt koud begon te worden gingen
wij met de overgebleven 8 gasten naar binnen om
verder te praten.
Rond 22u00 vonden deze mensen het ook welletjes
en gingen richting huiswaarts.
die n

Bij een hapje en drankje gingen de gesprekken over
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van alles en nog wat. Erik was druk bezig de bezoekers van drank te voorzien,
maar toch nam hij af en toe even de tijd
voor een babbel met de leden of hun ouders. Zo leerden ze elkaar eens op een
andere manier kennen. Witte glühwein is
verraderlijk. Naarmate er meer lege flessen bijkwamen liet men zijn schroom varen
en kwamen de tongen losser. Alhoewel er niemand zat was merkten wij toch dat warme wijn
vlotjes binnenging.

Ondanks het slechte weer mochten wij toch zeggen
dat ook deze receptie een succes was. Uit de diverse reacties kregen wij te horen dat het mensen ervan
hadden genoten en het leuk vonden om ons op een
andere manier te leren kennen.
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Examens voor graadsverhoging
De eerste examens voor graadverhoging van dit seizoen gingen door op woensdag 24 januari 2018.
Dit in plaats van de trainingen van de eerste en tweede groep.Om een overzicht te krijgen van hoeveel personen examen wilden doen werd zoals gebruikelijk een lijst in de club gelegd waarop de kandidaten zich konden
inschrijven.
In totaal plaatsten twintig personen zich op de
lijst en namen deel aan het examen.
Om de leden niet te storen tijdens
het examen werd er deze dag
geen les gegeven en gingen de
examens door achter gesloten deuren. Enkel de deelnemers en de examinatoren mochten aanwezig
zijn in de zaal.
Erik voorzag vier personen die de examens
zouden
afnemen.
Mike, Gert, Ewout en
Svea namen deze tak
op zich. Elk van hen
nam examen af van ongeveer vijf personen.
Omstreeks 17u00 werd
iedereen uit de zaal gezet en kon het examen
beginnen. De eersten van
elke groep werden binnengeroepen om hun kun-
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nen te laten zien aan de jury. Er waren echt
goede examens bij, maar ook mensen die net
met de hakken over de sloot passeerden. Enkele van hen kregen
de restrictie om een jaar extra te
wachten alvorens hun volgende
examen af te mogen leggen.
Omstreeks 19u45 konden de
laatste deelnemers de mat verlaten en plaats maken voor de training
van de derde groep.
De komende les, vrijdag 26 januari, zullen de geslaagden hun diploma en gordel in ontvangst mogen nemen.
Wij willen er nogmaals de nadruk op leggen om je enkel op de lijst te zetten als je de
leerstof onder de knie hebt. Ook is het meebrengen van een partner die deze leerstof
beheerst een must. Dit zal in de toekomst
problemen vermijden voor zowel de kandidaten als voor de juryleden.
De volgende examens zijn voorzien in
mei-juni.
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Gordeluitreiking
Na de examens van woensdag 24 januari bleven onze leden twee dagen in spanning zitten alvorens hun uitslag
te kennen. Op vrijdag 26 januari was het dan eindelijk D-day.
Het viel op dat er zowel heel goede als
minder goede examens werden afgelegd. Enkele van de deelnemers behaalden een bijna maximum score, anderen
waren net met de hakken over de sloot.
Bij een aantal deelnemers werd de restrictie van een extra jaar wachttijd voor het
volgende examen ingevoerd.
In de eerste groep kreeg
Nathan de eer om de nieuwe
gordels uit te delen. Ewout
nam de tweede groep voor
zijn rekening en Erik nam
de derde groep.
Op deze uitreiking zagen
we enkel blijde gezichten,
dit zowel van de judoka’s als
van de ouders.
Wie niet kon deelnemen aan
het examen heeft nog een kans
in mei. De inschrijflijst zal op tijd in
de club ter invulling liggen.
Wij willen er nogmaals op wijzen dat vragen ten aller
tijde aan onze lesgevers
mogen worden gesteld.
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Slaagden voor 6de kyu – wit-gele gordel
Martens Jayden, Matthys Xander, Schepens Manou, Vochten Wannes, De Walsche Gilles, Maiheu
Noor, Cielen Jonas, Goethals Lucas, De Wilde Merel, Van Woensel Xander
Slaagden voor 4de kyu – oranje gordel
Schepens Maud, Callebaut Jules, Van
De Rostyne Nao, Van Hoorebeke
Aurelie, Van De Rostyne Isao, Van
Damme Elise, Van Vaerenberg
Senne
Slaagden voor 3de kyu – groene gordel
Aerts Thomas
Slaagden voor 2de kyu – blauwe gordel
Florea Nicolae
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Sinds enige tijd zijn een aantal technieken niet meer toegelaten op tornooien. Bijvoorbeeld Kata Guruma is
niet meer toegelaten omdat bij de uitvoering ervan Tori de broek van Uke vastneemt. Deze technieken staan
momenteel nog op de examenlijsten om onze website maar zullen niet meer worden gevraagd op examens.
Het spreekt vanzelf dat deze wel nog moeten gekend zijn bij het onderdeel kata.
Binnenkort passen wij dit ook aan op onze site zodat deze up to date blijft.
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Jeugdvriendelijke judoclub
Begin dit seizoen namen wij deel aan een actie tot bekomen van een gouden, zilveren of bronzen medaille als
jeugdvriendelijke judoclub.
Wij behaalden een zilveren medaille. Om goud te behalen moest een en ander worden aangepast aan de administratieve structuur van de club.
Vooral een meer transparante financiële boekhouding (voor de staat) zou nodig zijn om goud te behalen.
Alles loopt zoals het zou moeten lopen, dus waarom deze aanpassingen doen die niets met judo te maken hebben, enkel financiële controle door de staat?
Wij zijn heel trots met het behaalde resultaat. Het is voor ons een bewijs dat wij goed bezig zijn met de club.
Conform de reglementering hebben wij het label ook op onze website geplaatst.
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Verhoging lidgeld vanaf januari 2018
Vanaf januari 2018 is het lidgeld opgeslagen met € 10,00 per jaar. Reden hiervoor zijn de stijgende onkosten
van de club:
•
•
•
•

De huur van de zaal
De vergunningen bij de Vlaamse Judofederatie
De vraagprijzen van onze gasttrainers
Diverse andere onkosten die door de club worden gedragen

Sinds 2013 zijn de lidgelden onveranderd gebleven op € 170,00 per jaar.
Daar wij het gebruikelijke niveau blijven verder aanbieden aan onze leden zijn wij genoodzaakt om deze kleine
verhoging door te voeren van €10,00 per jaar. Wij hopen dat wij dit opnieuw zo kunnen houden de komende vijf
jaren.
Personen die het moeilijk hebben kunnen steeds een persoonlijk gesprek aangaan met Erik of Svea betreffende
een tegemoetkoming door de club.

Waardevolle voorwerpen in de kleedkamers
Af en toe vinden wij waardevolle voorwerpen in de kleedkamer. portefeulles, gsm’s, ...enz.
Tijdens de trainingen zijn de kleedkamers open en is er geen toezicht. Daarom vragen wij uitdrukkelijk om waardevolle voorwerpen thuis te laten of eventueel mee te nemen naar de hall, waar altijd mensen aanwezig zijn.
Wie grotere waardevolle voorwerpen bij zich heeft zoals tablets, laptops, e-readers, ... kan altijd een locker vooraan gebruiken. Er staan voldoende lockers ter beschikking. Bij twijfel kun je altijd de zaalwachter aanspreken.

Spelen tijdens training van anderen
wij horen van de sportfunctionaris dat jongeren regelmatig spelen in de danszaal naast de budozaal. Eveneens
hebben deze personen geen respect voor de gestockeerde materialen en gooien deze rond in de zaal.
Bij ons weten zijn het geen van onze leden of familie, maar toch willen wij er even de nadruk op leggen dat spelen in de danszaal verboden is.
Zorg ervoor dat onze club geen slechte naam krijgt en blijf uit de danszaal tijdens de trainingen van onze club.
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Sportdrank kopen of zelf maken?
In een vorig artikel hadden wij het al over de soorten sportdranken. Nu behandelen wij even het onderwerp
sportdrank kopen of zelf maken. De reclame wil ons doen geloven dat sportdrankjes wondermiddelen zijn. Als
je uitgeput bent, zou je er met een sportdrank helemaal weer bovenop komen.
Het nut van sportdranken is wetenschappelijk echter niet bewezen bij recreatieve inspanningen, wat wel meermaals aangetoond werd, is je bij sportprestaties genoeg moet drinken. Grijp dus meerdere malen naar een flesje
mineraalwater, maar kraantjeswater is zeker even goed. Denk er dan wel aan geen grote hoeveelheden ervan
te drinken tijdens het sporten, daar gewoon water te lang op de maag blijft klotsen.
Bij intensieve sportinspanningen, zoals judo, of
bij sporten die langer dan een uur duren, kan
een sportdrank goed van pas komen.
Je hebt dan de keuze uit energiedranken, dorstlessers en eiwitdranken.
Energiedranken – Ze leveren vocht en
koolhydraten zodat het glucosegehalte
van je bloed stabiel blijft en je een optimale koolhydratenverbranding krijgt, wat
resulteert in meer energie. Deze sportdrank
is ideaal om te nuttigen bij duursporten.
Dorstlessers – Dorstlessers vullen het
vochtverlies snel aan en bevatten slechts
weinig koolhydraten. Glucose en natrium
zorgen ervoor dat water goed opgenomen
wordt door het lichaam. Natrium stimuleert
voorts ook de vochtinname en vochtretentie.
Eiwitdranken – Eiwitdranken komen van pas bij zware trainingen
of wedstrijden. Sporters gebruiken ze om de spiermassa
op te bouwen, zowel bij
kracht- als uithoudingssporten. Een evenwichtig
voedingspatroon
levert voldoende eiwitten, zodat supplementen eigenlijk overbodig zijn.
Koop je je sportdranken in de winkel, kies dan bij voorkeur dorstlessers of energiedranken. Deze laatste zijn
vooral bij duursporten aan te raden. Controleer de
nutritionele informatie zodat je inzicht hebt in de ingrediënten van je sportdrank.
Criteria voor goede sportdranken
Aan welke vereisten moet een goede sportdrank voldoen?
Een goede sportdrank lest de dorst en compenseert
het vochtverlies zodat dehydratatie vermeden wordt.
Daarnaast is een goede, verfrissende smaak van belang bij sportdranken. Tijdens lichamelijke inspanningen ervaren we de smaak van een drankje anders. Als
je een sportdrank kiest die je niet zo lekker vindt, dan
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riskeer je dat je er te weinig van drinkt.
Je sportdrank is goed verteerbaar
als er een goed evenwicht tussen
water en suikers is. Op die manier
wordt de drank snel door het lichaam opgenomen. Glucose en
maltodextrine verteert bijvoorbeeld heel wat gemakkelijker dan fructose.
Kleine toevoegingen van deze suikers hebben een
snellere opname in het
lichaam tot gevolg.
Een goede sportdrank bevat
genoeg koolhydraten om energie te leveren. Normaliter volstaat
een koolhydratenpercentage van zes à
acht procent, maar bij langere en krachtigere inspanningen neemt de behoefte aan koolhydraten toe.
Omdat je bij intensief zweten
zouten verliest, is het belangrijk dat de sportdrank
dat verlies compenseert.
Daarom bevat een goede sportdrank een beetje natrium dat ervoor zorgt dat je
dorstgevoel optimaal blijft werken. Ook andere mineralen, zoals magnesium kunnen nuttig zijn.
Zelfgemaakte sportdranken
Sportdranken kan je zonder problemen zelf maken.
Je hebt er echt niet veel voor nodig en kunt ze desgewenst aanpassan aan je eigen
smaak door bijvoorbeeld
citroensap aan toe te
voegen.
Wij stellen enkele
recepten voor:

Recept 1: dorstlesser

Recept 4: energiedrank

Los vijftig gram sacharose of fijne suiker op in een liter
water;

Weeg honderd gram roosvicee (i.e. vitaminerijke siroop) af;

Voeg er wat citroensap aan toe om de smaak te verbeteren;

Voeg dat bij een liter water;

Eventueel meng je een beetje zout door de sportdrank:
een à twee gram volstaat.
Recept 2: dorstlesser

Je kan er ook nog een of twee gram zout onder mengen.
Recept 5: energiedrank

Koop maltodextrine bij de apotheek;

Pers enkele sinaasappelen of appelen zodat je een
halve liter vers fruitsap bekomt;

Los daar vijfenzeventig gram van op in een liter water;

Leng dit sap aan met een halve liter water;

Voeg er wat druppeltjes citroensap aan toe;

Voeg er een of twee gram zout aan toe.

Eventueel kan je daaraan ook een of twee gram zout
toevoegen.
Recept 3: dorstlesser

Recept 6: eiwitdrank
200g magere kwark mengen met 130ml (versgeperste) sinaasappelsap.

Koop glucose bij de apotheek;
Los vijftig gram glucose op in een liter water;

Recept 7: eiwitdrank

Voor de smaak kan je er enkele druppels citroensap
bijvoegen;

meng 180g magere kwark met 100ml magere melk,
daarbij doe ik een dessertlepel cacoapoeder. Je kunt
er eventueel een paar druppels (stevia) zoetstof naar
smaak bij doen, maar dit hoeft niet perse.

Roer er eventueel een of twee gram zout door.
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Aanpassing wedstrijdreglement - update 17-1-2018
Het wedstrijdreglement is nog maar pas in voege en er is (alweer) een update verschenen. Zowel atleten als
coaches beginnen het op de heupen te krijgen met al deze aanpassingen. Hopelijk is dit nu definitief.
Voor zover we zelf meezijn geven wij u een update van het reglement:
Criteria voor ippon:
1. Snelheid.
2. Kracht.
3. Impact op de rug.
4. Controle tot het einde van de landing.
Rollen kan alleen als ippon worden beschouwd als er tijdens het landen geen onderbreking is.

Waza-ari:
Twee waza-ari zijn het equivalent van één ippon (waza-ari-awasete-ippon) en zal dus einde wedstrijd zijn.
Veiligheid:
Vallen op de twee ellebogen of op de twee handen zal een waza-ari
score opleveren.
Vallen op 1 elleboog en 1 hand samen zijn ook Waza Ari.

Veiligheid “Head defence - bridge”:
Bij gebruik van het hoofd als verdedigingstechniek op een actie hebben we twee mogelijke toepassingen:
1. Er is een landing: (brug) --> Ippon
2. Er is geen landing: (gebruik van hoofd om te draaien en zo geen ruglanding te bekomen)
		

--> Head defence - hansoku make

Doorbreken van Kumikata
Doorbreken van een kumi-kata met twee handen of hand en been, enkel shido als het doorbreken effectief lukt.
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Verboden handelingen in Shime Waza
Shime-waza is niet toegestaan door het overstrekken van een gestrekte been van uke.
--> onmiddellijk Matte en Shido

Kansetsu Waza en Shime Waza in Tachi Waza
Rechtstaand verwurgen of klemmen zijn niet meer toegelaten en
zullen Resulteren in matte en Shido.
Voorbeelden:
1. springende Juji-gatame (flying jui)
2. Rechtstaande ude-gatame
3. Rechtstaande Ryote-jime
Alle klemmen die gevaarlijk zijn en tegen de geest van de judo zullen resulterenin Hansoku Make
Overnames:
Een overname kan score opleveren als:
1. Controle is van de judoka die overneemt
2. Geen impact op de rug van de judoka die overneemt alvorens de andere is geworpen
Ne Waza:
Het Ne-Waza werk dat binnen start, krijgt vanaf heden iets meer tijd als er buiten progressie zou zijn.
Scores:
Als het niet extreem duidelijk is voor wie de score of penalty zou moeten zijn, is het beter om in de geest van fair
play geen beslissing te nemen en de wedstrijd verder te zetten!
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Nieuws van de federatie
De VJF draagt Koen Sleeckx voor aan de Taskforce als nieuwe Technisch Directeur Topsport.
Vanaf 1 maart tot aan de definitieve goedkeuring
van de Taskforce stelt de VJF Koen alvast aan als
waarnemend Technisch Directeur Topsport. Op
die manier kunnen we de continuïteit binnen topsport garanderen.
Koen is geen onbekende binnen onze topsportwerking. Als atleet behaalde Koen zelf verschillende mooie resultaten:

Goud op tornooi van Parijs (2002)
Brons op tornooi van Parijs (2008)
Brons WK militairen (2000)
Zilver WK militairen (2004)
Goud op de militaire wereldspelen (2007)
5 x Belgisch Kampioen Senioren, ...
Ook als topsporttrainer was Koen reeds eerder aan de slag binnen onze federatie.
Koen wil zich inzetten op kwaliteit waarbij samenwerking zeer belangrijk is. Een nauwe samenwerking tussen
alle actoren moet de voedingsbodem zijn voor uitstekende resultaten bij de volgende belangrijke kampioenschappen. Onmisbaar daarbij is het dichten van de kloof tussen clubs en topsportwerking VJF, alsook de kloof
tussen wetenschap en sport.
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Provinciaal kampioenschap jeugd te Aalter
Tijdens het eerste weekend van februari gingen de provinciale kampioenschappen jeugd door te Aalter. Onze
club schreef 12 van zijn leden in, maar wegens ziekte of blessure konden er maar 8 van hen deelnemen. Thomas Baete, Robin Van Hecke, Pauline Serie, Ginny Van Hecke, Rune Duquenne, Lucas Handekyn, Kiyoko Van
De Rostyne en Nathan Van Hoorebeke waren paraat om te strijden voor de provinciale titel.
De U21 kwam eerst aan bod. Thomas Baete mocht de
spits afbijten. In zijn eerste kamp wil hij de tegenstander vloeren met Tomoe Nage maar krijgt geen score.
Beiden geraken op de grond en de tegenstander kan
Thomas controleren met Sankaku Gatame. Thomas
verliest zijn kamp met Ippon. Daar de tegenstander de
volgende ronde verliest, is er geen herkansing meer
voor Thomas.

Robin Van Hecke komt als tweede aan bod. Hij wil
zijn tegenstander werpen met Harai Goshi, maar deze
ziet kans om over te nemen met Ura Nage. Hij krijgt
er Waza Ari voor en Robin staat op achterstand. Als
Robin een tweede maal Harai Goshi inkomt, kan de
tegenstander ham opnieuw overnemen met dezelfde
techniek en krijgt er weer een Waza Ari voor. Twee
Waza Ari’s worden Ippon en Robin verliest zijn eerste
kamp. Ook zijn tegenstander geraakt niet verder en
ook voor Robin is er geen herkansing meer.

Pauline Serie kamp voor de eerste maal bij de U18.
Als ze de tegenstander wil werpen met Makikomi links,
is de beweging onvoldoende om score te krijgen. De
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tegenstander kan haar echter op de grond controleren
en Ippon krijgen van de scheidsrechter.

Pauline heeft wel herkansing. Als ze aanvalt ontwijkt de
tegenstander de aanval en wordt ervoor bestraft met
Shido. Een latere aanval Maki Komi is onvoldoende
om te scoren en ook op de grond kan geen van beiden
elkaar controleren. Pauline valt nog tweemaal Makikomi aan maar krijgt geen punten van de scheidsrechter. Als ze op de grond geraken kan de tegenstander
haar controleren met Sankaku Gatame en de Ippon
afdwingen van de scheidsrechter. Ook Pauline moet
zich zonder medaille tevreden stellen.
Ginny Van Hecke is de volgende die mag kampen.
Heel snel komt ze Makikomi in en kan de tegenstander
werpen. De scheidsrechter geeft haar Waza Ari voor
deze beweging. Als ze even later opnieuw inkomt met
Makikomi krijgt ze een tweede Waza Ari en wint zo met
Ippon haar eerste kamp.

In de Halve finale besluit Ginny alles op alles te zetten.
Ze laat de tegenstander niet inkomen en neemt zelf
initiatief. Een eerste Makikomi levert haar direct Waza

Ari op. De tegenstander krijgt de kans niet om in te
komen en wordt bestraft met Shido wegens passiviteit.
Ginny blijft aanvallen en een tweede maal bestraft de
scheidsrechter de tegenstander met Shido. Als Ginny
nogmaals een mooie Makikomi laat zien krijgt ze er
een tweede Waza Ari voor en wint ook de halve finale
met Ippon. Een eerste medaille is binnen, enkel nog
afwachten of het zilver of goud zal worden.
Ginny komt in de finale uit tegen een snelle judoka.
Zij kan binnen enkele seconden Ginny werpen met Tai
Otoshi en zo Ippon behalen. Ginny wordt tweede en
krijgt zilver. Heel goed voor gewerkt.
Rune Duquenne begint goed aan zijn tornooi. Zijn
eerste tegenstander kan hij snel werpen met Makikomi
en krijgt er Waza Ari voor. Rune kan de kamp afwerken
op de grond en blijft de tegenstander controleren met
Gesa Gatame tot de scheidsrechter hem Ippon geeft.
In zijn tweede kamp wil Rune de tegenstander werpen met Harai Goshi. Deze kan echter de beweging
overnemen met Ura Nage en krijgt er Ippon voor. Rune
moet naar de herkansingen.

In de herkansingen komt Rune direct in en wil de tegenstander werpen met Makikomi. Onvoldoende voor
de scheidsrechter en Rune krijgt geen punten. Even
later komt hij Uke Waza in, maar ook hiervoor krijgt hij
geen score. Ook op de grond kan geen van beiden de
andere controleren. Rune wil de tegenstander werpen
met O Soto Gari, maar deze slaagt erin hem te counteren. Rune raakt de broek aan en wordt bestraft met
Shido. Als Rune Makikomi inkomt kan de tegenstander
hem overnemen met Ura Nage en Ippon scoren. Ook
voor Rune geen podiumplaats.
Lucas Handekyn is aan de beurt. Hij wil de tegenstander werpen met Harai Goshi maar wordt overgenomen. Het levert de tegenstander Waza Ari op. Als
beiden op de grond verder gaan kan de tegenstander
Lucas ontroleren met Tate Shiho Gatame en Ippon afdwingen van de scheidsrechter. Daar de tegenstander
ook zijn volgende kamp verliest, is er geen herkansing
meer voor Lucas.

Kiyoko Van De Rostyne is de volgende judoka die
mag kampen. Na een aanval O Uchi Gari door de tegenstander geraakt ze in houdgreep en slaagt er niet
in zich te bevrijden. Ze zit in een poule van vier en kan
nog twee kampen doen. In haar volgende kamp tasten beide judoka’s elkaar wat af. Als ze op de grond
geraken, komen ze in een pat stelling en de scheidsrechter geeft Matte. Even later kan de tegenstander Ko
Soto Gari inkomen. Kiyoko gaat van zitvlak naar de rug
en de tegenstander krijgt er Waza Ari voor. Even later
neemt de tegenstander de broek vast en wordt bestraft
met Shido. Als Kiyoko de tegenstander wil werpen kan
deze haar overnemen en een tweede Waza Ari behalen. Kiyoko verliest deze kamp met Ippon en ook voor
haar zit het tornooi erop.

Kiyoko staat in haar laatste kamp. Ze loopt steeds achter de tegenstander. Als deze O Goshi inkomt kan ze
Kiyoko werpen en krijgt er meteen Waza Ari voor. Beiden komen op de grond en de tegenstander kan Kiyoko controleren met Gesa Gatama en Ippon behalen.
Ook voor Kiyoko zit het tornooi erop.
Nathan Van Hoorebeke is de laatste kamper van
onze club. Daar Erik van de ene kant van de zaal naar
de ander moest lopen heeft hij een deel van de kamp
niet gezien. Als beide judoka’s op de grond belanden
kan Nathan controleren met houdgreep en Ippon behalen. Hij geraakt in de halve finale. De tegenstander
komt Harai Goshi in en Nathan slaagt erin hem over te
nemen met Tani Otoshi. Hij krijgt Waza Ari voor deze
beweging. Hij kan de kamp afmaken door de tegen42

stander met Gesa Gatame te controleren op de grond
en zo Ippon te verdienen. Hij mag naar de finale en
een tweede medaille is binnen voor de club.

Ook hier is het even afwachten of het goud of zilver zal
worden.
De finale kamp is spannend. Nathan kan werpen met
Harai Goshi en moet zich tevreden stellen met Waza
Ari, jammer. Even later kan de tegenstander hem
werpen met dezelfde worp en krijg er ook Waza Ari
voor. Als Nathan opnieuw inkomt, kan de tegenstander
overnemen met Tani Otoshi en behaald zo zijn tweede
Waza Ari. Nathan verliest deze kamp en gaat met zilver naar huis.
Al bij al waren de kampen nog zo slecht niet. De tegenstand was groot en iedereen trainde voor dit kampioenschap. Wie een kamp won, won met overtuiging.
Wie een kamp verloor vond het terecht. Er werden zeker geen kampen gewonnen of verloren op dubieuze
wijze.
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Wij merken dat er steeds minder en minder leden wensen deel te nemen aan tornooien. Wie dan al eens deelnam en verloor schrijft zich de volgende maal niet meer in. We willen iedereen eraan herinneren dat tornooien
winnen een kwestie is van trainen en regelmatig deelnemen. Op deze manier leer je het wedstrijdritme kennen
en kun je beter worden. Ook hier is volhouden de boodschap.
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Vlaams kampioenschap te tielt.
Zowel Ginny Van Hecke als Nathan Van Hoorebeke slaagden erin zich te plaatsen voor het Vlaams kampioenschap te Tielt. Dit ging door na het provinciaal kampioenschap tijdens het weekend van 10 en 11 februari 2018.
Ginny kwam de zaterdag aan de beurt, Nathan de zondag.
Ginny Van Hecke begint aan haar eerste kamp en wil
de tegenstander werpen met Makikomi. Tot driemaal
toe probeert ze, maar steeds is het te weinig om score
te krijgen. Als ze op de grond terecht komen wil de
tegenstander een armklem (Juji Gatame) aanzetten,
maar Ginny kan lange tijd weerstand bieden. Ten slotte
lukt het de tegenstander om de klem aan te zetten en
Ginny moet opgeven. Ze wordt doorverwezen naar de
herkansingen.
Daar besluit ze alles op alles te zetten en blijft constant
aanvallen.
Driemaal Makikomi leveren geen punten op. Ook als
beiden na de worp op de grond verder kampen kan
geen van hen de overhand behalen. Ginny geraakt in
een armklem, maar kan zich bevrijden.

Nathan Van Hoorebeke komt de zondag kampen.
In zijn eerste kamp wil hij de tegenstander counteren
met Tani Otoshi maar krijgt er geen score voor. Even
later komt hij in en de tegenstander kan hem overnemen met Ura Nage. Hij krijgt er Ippon voor en Nathan
moet naar de herkansingen.
Zijn eerste kamp in de herkansingen is zowat gelijklopend met deze van Ginny. Nathan valt aan en probeert
de tegenstander de vloeren. Als hij Sasae Tsurikomi
Goshi probeert krijgt hij er geen score voor. Beiden geraken op de grond maar ook hier kan geen van hen
de overhand behalen. Ook Seoi Nage levert hem niets
op. De tegenstander krijgt een bestraffing om Nathan
zonder techniek naar de grond te trekken. Even later
krijgt hij een tweede bestraffing wegens passiviteit. Na
een aanval Seoi Nage geraken beiden op de grond
en Nathan kan de tegenstander even controleren met
Yoko Shiho Gatame. Deze kan zich tijdig bevrijden en
er komen geen punten. Ook deze kamp verloopt zonder dat één van beiden kan scoren. Net zoals bij Ginny
gaat de kamp verder in golden score.
Een aanval, Makikomi, van Nathan levert hem niets
op. Als hij de tegenstander wil controleren met Tate
Shiho Gatame, kan deze een been van Nathan insluiten zodat er geen Osaekomi tijd volgt. Na enkele minute slaagt de tegenstander er toch in om Nathan te
werpen en wint deze kamp.

Even later valt Ginny opnieuw aan met een combinatie
van O Soto Gari naar O Soto Makikomi maar ook deze
beweging levert haar geen punten op. De tegenstander kan niet inkomen en wordt bestraft met Shido wegens passiviteit. Na een zoveelste poging van Ginny
om de tegenstander te werpen, komen beiden op de
grond en Ginny geraakt in Tate Shiho Gatame. Ze kan
echter het been van de tegenstander insluiten zodat
er geen Osae Komi wordt gegeven. De tegenstander
slaagt erin om Koshi Guruma in te komen maar nu kan
Ginny de worp verhinderen. Einde kamptijd zonder dat
één van beiden kon scoren. De kamp gaat verder in
golden score (wie het eerst een punt maakt is de winnaar). Als Ginny nogmaals wil werpen met Makikomi,
kan de tegenstander har counteren met Tani Otoshi en
krijgt er Waza Ari voor. Ginny is uitgeschakeld en moet
het stellen zonder podiumplaats.

Ook voor Nathan is het afgelopen en hij moet zonder
medaille naar huis.
Van onze beide atleten was de inzet heel groot. Jammer dat er geen medaille bij was.
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Techniekpagina
Kata Guruma
Door Gauthier Blommaert

Uke en Tori staan voor elkaar. Tori
neemt met beide handen de L-arm
van Uke vast, zijn R-hand is aan de
rever, de L-hand aan de mouw van
Uke.

Tori trekt met de L-hand aan de
mouw van Uke om deze te lossen.

Eens de grip van Uke los is, brengt
Tori de arm naar beneden en stapt
in met de L-voet.

Tori gaat haaks onder Uke zitten ob Tori trekt de L-arm van Uke onderuit Tori rolt met Uke mee in de val om
beide knieën en gaat met het hoofd naar zijn L-zijde en brengt Uke zo hem te kunnen blijven controleren.
onder diens L-arm.
uit evenwicht.
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Techniekpagina
Kata Guruma
Door Gauthier Blommaert

Uke en Tori staan voor elkaar. Tori
heeft met beide handen de L-arm
van Uke vast.

Tori brengt de arm omhoog en gaat
eronder met zijn hoofd.

Tori brengt zijn R-been voorwaarts
en komt in paardenzit. Hij trekt
aan de L-arm van Uke om deze uit
evenwicht te brengen.

Om Uke nog beter uit evenwicht te Als Uke geworpen is, blijft Tori hem
brengen kantelt Uke naar zijn R-zi- controleren.
jde.
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Techniekpagina
Kata Guruma
Door Gauthier Blommaert

Uke en Tori staan voor elkaar. Tori heeft met beide han- Tori draait tegenwijzerszin vor Uke en trekt aan de revden de L-rever van Uke vast. zijn L-hand is bovenaan. er.

Tori blijft draaien tot hij met zijn gezicht richting L-zij- Tori trekt de rever van Uke onder zich door.
de van Uke staat. Ondertussen schroeft hij naar beide
knieën.

Om de worp meer kracht te geven kantelt Tori naar zijn
R-zijde.
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Tori trekt ondertussen aan de rever van Uke om deze
te kunnen werpen.
32

Techniekpagina
Sankaku gatame (Kuzure Kami Shiho Gatame)
Door Gauthier Blommaert

Tori ligt op de rug, Uke zit aan de benen. Tori brengt Tori verplaatst zijn heupen iets naar rechts en brengt
zijn R-voet omhoog.
zijn R-voet op de schouder van Uke.

Met zijn L-been gaat hij over zijn eigen R-voet en zet Tori draait zich naar rechts en gaat met zijn R-hand
Uke vast.
onder de R-knie van Uke door.

Tori trekt aan de knie en kan zo Uke kantelen.

33

Uke rolt op de rug en Tori blijft controle houden.
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Techniekpagina
Juji Gatame
Door Gauthier Blommaert

Tori ligt op de rug, Uke zit aan de benen. Tori trekt zijn Tori drukt zijn R-knie opzij en verbreekt zo de grip van
R-been omhoog onder de L-arm van Uke.
Uke.

Tori brengt zijn R-been op de schouder van Uke en Tori gaat naar rechts en neemt met zijn R-arm onder
omsluit zijn eigen voet met de L-knieholte.
de knie van Uke.

Uke verliest het evenwicht en rolt naar de rug. Tori
volgt.
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Tori lost de grip met de benen en plaatst deze naast
Uke. Ondertussen trekt hij aan de R-arm van Uke om
deze te kunnen klemmen.
32
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Techniekpagina
Hiza Gatame
Door Gauthier Blommaert

Tori ligt op de rug, Uke valt aan langs de benen.

Tori plaatst zijn R-voet over de arm van Uke en maakt
contact met Uke’s romp. Met zijn L-voet zorgt hij voor
opening.

Tori trekt aan de L-mouw van Uke en drukt zich af op Tori kan nu zijn hoofd onderdoor steken en een koprol
zijn L-hand zodat hij op zijn L-zijde komt.
maken. Ondertussen blijft hij Uke vasthouden aan
diens mouw

Terwijl Tori zijn koprol maakt, trekt hij Uke met zich mee
in de rol. Uke komt op de buik terecht.
35
33

Tori komt in zit en heeft de L-arm van Uke ingesloten.
Als hij zijn zitvlak opheft kan hij Uke klemmen.
32
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Techniekpagina
Hiza Gatame
Door Gauthier Blommaert

Tori ligt op de rug, Uke valt aan langs de benen.

Tori plaatst zijn R-voet over de arm van Uke en maakt
contact met Uke’s romp. met zijn L-voet zorgt hij voor
opening.

Tori trekt aan de L-mouw van Uke en drukt zich af op Tori kan nu zijn hoofd onderdoor steken en een koprol
zijn L-hand zodat hij op zijn L-zijde komt.
maken. Ondertussen blijft hij Uke vasthouden aan
diens mouw

Terwijl Tori zijn koprol maakt, trekt hij Uke met zich mee
in de rol. Uke komt op de buik terecht.
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Tori lost nu de sankaku grip met de benen en komt
in paardenzit. door zichzelf op de drukken met zijn
L-been kan hij de klem aanzetten.
32
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Techniekpagina
Sankaku Jime
Door Gauthier Blommaert

Uke en Tori zitten voor elkaar op de grond. Tori heeft Tori drukt zich met de R-hand op en plaatst zij R-been
met zijn L-hand de R-rever van Uke vast.
over de schouder van Uke.

Tori drukt met zijn R-been de schouder van Uke laag.

Tori plaatst nu zijn L-been over zijn eigen rechter. De
R-voet heeft controle en de L-knieholte.

Tori gaat naar de rug en drukt zijn L-been omlaag. Hij
zorgt ervoor iets naar rechts van Uke te liggen.

Als Tori aan de R-arm van Uke trekt kan hij de verwurging aanzetten.
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Techniekpagina
Juji Gatame (Flying Juji)
Door Gauthier Blommaert

Uke en Tori staan voor elkaar. Tori heeft met beide han- Tori neemt met de R-hand de mouw vast en maakt
den de R-rever van Uke vast.
contact met zijn R-enkel onder de R-oksel van Uke.

Tori brengt zijn L-been omhoog.

Tori drukt met het L-been tegen Uke.
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Tori gaat met het L-been voor het hoofd van Uke komt
haaks voor Uke.

Uke komt op de grond en Tori kan de klem aanzetten
door de benen te strekken en de arm van Uke te overstrekken.
32
34

Techniekpagina
Aanval, Uke in verdediging, Tori voor Uke. Tot Gesa Gatame komen
Door Ginny Van Hecke

Uke zit in verdediging, Tori zit voor Uke. Tori neemt met Met de L-hand neemt Tori de R-mouw van Uke vast.
de R-hand de kraag van Uke vast.

Tori trekt aan de mouw van Uke en brengt deze zo uit Uke rolt naar de rug.
evenwicht.

Tori draait mee met Uke en komt aan diens R-zijde te
zitten.
35
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Tori blijft de R-arm van Uke stevig vasthouden en
zorgt ervoor dat zijn hoofd van de mat is door met de
R-arm deze op te tillen.
32
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Techniekpagina
Kuzure Gesa Gatame
Door Robin Van Hecke

Uke zit in verdediging, Tori zit voor Uke. Tori neemt met Tori drukt Uke met de voorarm in de mat en gaat met
de L-hand de gordel van Uke vast, duim in de gordel, de R-hand onder de L-arm van Uke door.
niet de vingers.

Tori tilt zijn R-arm omhoog en brengt Uke zo even uit Tori trekt aan de R-arm van Uke om deze zo te kanevenwicht. Tori neemt met de L-hand de R-arm van telen.
Uke vast.

Terwijl Uke naar de rug draait, volgt Tori de beweging.
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Tori zet de houdgreep aan door de R-arm van Uke
te controleren en Uke tegen zich te trekken met de
R-arm.
32
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Techniekpagina
Kata Gatame
Door Ginny Van Hecke

Tori ligt op de rug, Uke zit tussen de benen. Uke valt Tori ontwijkt de aanval door recht te komen en de arm
aan met de R-hand.
van Uke naar rechts te bewegen. met de L-hand neemt
Tori de nek van Uke vast.

Tori gaat met de R-hand onder de R-arm van Uke door Tori draait Uke naar de rug en volgt de beweging.
. trekt deze naar de rug en draait naar links.

Tori komt in halve kniezit naast Uke om de houdgreep
aan te zetten.
35
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Eventueel kan Uke in Gesa zit komen.
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Techniekpagina
Ushiro Gatame
Door Robin Van Hecke

Tori zit in verdediging, Uke zit naast Tori.

Uke neemt met de R-hand onder de arm van Tori door
naar diens rever.

Tori sluit de arm in en brengt zijn R-knie zo zicht mo- Tori draait en Uke verliest het evenwicht. Uke rolt over
gelijk bij Uke.
Tori heen.

Als Uke op de rug ligt, neemt Tori diens broek vast ter
hoogte van het bovenbeen. Met de R-hand neemt Tori
zijn eigen rever vast.
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Tori draait iets meer naar Uke toe en zet spanning op
de arm om Uke te controleren.
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Techniekpagina
Ushiro Gatame
Door Robin Van Hecke

Uke zit in verdediging. Tori zit naast Uke. Tori neemt Uke wil Tori omdraaien door de R-knie in de richting
met de R-hand de rever van Uke vast (onder diens van Tori te bewegen.
R-arm).

Tori voorziet de aanval en plaatst de L-hand in de mat Tori schuift zo laag mogelijk wijzerszin over Uke en
om zichzelf tegen te houden.
zorgt ervoor Uke’s L-arm mee te nemen met de benen.
Tori blijft met de R-hand de rever van Uke vasthouden.

Eens voorbij het hoofd van Uke, neemt Tori de arm
vast met zijn eigen L-hand.
35
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Tori blijft laag en trekt aan de arm om de houdgreep
aan te zetten.
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Techniekpagina
Kuzure Kami Shiho Gatame
Door Erik Van Isacker

Uke zit in verdediging, Tori zit aan de linker zijde van Tori trekt de rever naar zich toe.
Uke en neemt met de R-hand de rever vast.

Door te trekken zorgt Tori ervoor dat Uke draait. Tori Tori draait Uke verder richting de rug.
zorgt ervoor dat hij met de L-hand de L-elleboog van
Uke vastheeft.

Eens Uke op de rug komt, maakt Tori contact met de
borst.
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Tori brengt de benen achteruit en drukt Uke op de mat
met de borst om de houdgreep aan te zetten.
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