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Inhoud van dit clubblad

Randori training 8 september 2018

Om eens andere tegenstanders te hebben dan onze eigen leden, organi-
seren wij sinds dit seizoen randori training voor leden en genodigden vanaf 
U15. Door middel van deze trainingen geven wij de judoka’s de kans zich 
eens volledig uit te leven in hun kunnen.

2de zilveren label jeugdvriendelijke judoclub

Het VJF-jeugdjudofonds is een project georganiseerd door de VJF met de 
steun van de Vlaamse Overheid & Sport Vlaanderen om de kwaliteit van 
het jeugdjudo op een nog hoger niveau te brengen. Voor de tweede maal 
op rij slaagden wij erin om een zilveren label te bemachtigen.

Fotowedstrijd 2018

Net zoals vorige jaren organiseerden wij een fotowedstrijd onder onze 
leden. Onderwerp was opnieuw een mooie en leuke zomerfoto. Elk lid 
mocht twee foto’s insturen waarop hij of zij duidelijk zichtbaar zijn. De 
ganse maand september konden onze leden hun foto’s insturen.

Derde generatie judoka op de mat

Dit jaar zette Aito Van de Capelle (5), kleinzoon van hoofdtrainer Erik Van 
Isacker zijn eerste stappen op de judomat. Hij is daarmee de derde gene-
ratie judoka’s in de club.

Kunst in het judo

Via oud trainingspartner en vriend, Rudy De Maere, kreeg ik melding van 
een kunstenaar die vooral ook mooie schilderijen maakt die judo gerela-
teerd zijn. Zelf heeft hij een schilderij van zichzelf en zijn echtgenote laten 
maken. 

Sportkampen augustus 2018

Onze club werd gevraagd om twee dagen sportkamp te geven in augustus. 
Wegens verplichtingen op het werk nam Ewout de eerste dag over van Erik. 
Van deze dag is geen verslag en zijn er geen foto’s genomen. Erik nam de 
tweede dag voor zijn rekening.
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Resultaten enquête 2018-2019

Scooren wij goed? Maken wij voldoende reclame voor de judosport en onze 
club? Spreken wij het juiste publiek aan?... Al deze vragen zien wij graag 
opgelost. Daarom hielden wij dit jaar opnieuw een enquête bij onze initiatie 
leden. De resultaten zijn in dit artikel te bekijken.

Halloweentraining

Als laatste training voor de herfstvakantie, en vlak voor Halloween werd er 
voor de leden van de eerste en tweede groep een heuse Halloween training 
ingelast. Aan het aantal aanwezigen was te merken dat de herfstvakantie 
begonnen was. 



Provinciaal kampioenschap seniores

Vijf van onze jeugdleden schreven zich in om deel te nemen aan dit senio-
rentornooi. Wegens ziekte moest Konstantijn Chantzos forfait geven. Dus 
zakten wij met vier deelnemers af naar Kruishoutem om deel te nemen aan 
het provinciaal kampioenschap.

U11 U13 tornooi van Olympia Brugge

Het eerste U11 U13 tornooi was niet meteen een succes. Slechts drie van 
onze judoka’s schreven zich in om deel te nemen. Achilleas Chantzos, Elise 
Van Damme en Julles Callebout namen deel aan dit tornooi.

23

25

2



33



4

Voorwoord
Ons tweede seizoen in de nieuwe budozaal is onder-
tussen alweer flink van start gegaan. Dit seizoen na-
men zestien jonderen deel aan de promotiecampagne. 
Elf van hen zijn ook effectief lid geworden. Als trotse 
grootvader kon ik mijn eigen kleinzoon, Aito, verwel-
komen op de mat. Het was een speciaal moment voor 
mij.

Afgelopen zomervakantie gaven wij opnieuw sport-
kampen voor de jeugd van Lochristi en omstreken en 
maakten van de gelegenheid gebruik om flink wat re-
clame te maken voor de judosport in het algemeen en 
onze club specifiek.

Opnieuw namen wij deel aan het project Jeugd judo-
fonds van de Vlaamse Judofederatie en behaalden, 
net als vorig jaar een zilveren label. Voor ons wil dit 
zeggen dat wij goed bezig zijn met de werking van de 
club.

Om onze jonderen de kans te geven zich meer te me-
ten met andere judoka’s, werden vanaf dit seizoen ran-
dori trainingen ingelast. Tijdens deze trainingen wor-
den judoka’s van andere clubs uitgenodigd om samen 
met ons deel te nemen aan een stevige training. Als 
voorbereiding voor de tornooien zijn deze trainingen 
zeker aan te raden. Toch moeten wij jammer genoeg 
vaststellen dat onze leden uitblinken door afwezig-
heid... Enkele judoka’s komen steevast naar deze trai-
ningen maar het overgrote deel van onze leden blijft 
weg. Bij deze een oproep aan onze leden, zeker deze 
van de derde groep, om vanaf nu deel te nemen aan 
deze trainingen.

Eind oktober lasten Svea en Nathan opnieuw een Hal-
loween training in. De trainingen en spelvormen wer-
den iets aangepast aan het thema. Als beloning voor 
de inspanningen konden de deelnemers lekkers ver-
dienen. Vooral de eerste groep was heel enthousiast.

Van een vriend uit Indonesië hoorden wij dat ze in 
de club een ware kunstenaar hebben. Hij vereeuwig-
de reeds diverse judo-meesters op doek en ook Rudi 
heeft een schilderij van hem gekocht. Hiernaast is een 
afbeelding ervan te zien en het mag gezegd worden, 
het resultaat mag gezien zijn. 

Ook dit jaar ging er opnieuw een fotowedstrijd door.  
Een onafhankelijke jury bepaalde de winnende inzen-
dingen 
We merken een dalende tendens in de inzendingen. 
Elk jaar sturen minder en minder leden twee foto’s van 
zichzelf door. Waarom weten wij niet. Je kunt er enkel 
bij winnen. Een jaar lidgeld terugbetaald of een judo-
gi naar maat zijn nu niet bepaald onbenullige prijzen. 
Toch een dikke proficiat aan de winnaars van dit jaar, 

Mathis Vandenmeersschout en Thomas Depraetere. 
In de loop van oktober konden zij hun prijs in ontvangst 
nemen.

Ook dit jaar maakten wij een overzicht van de initiatie 
leden. Waar wonen ze, hoe oud zijn ze, hoeveel van 
hen werden lid ...
Tijdens de promotiecampagje kregen alle deelnemers 
een klein A5 formuliertje met een beperkt aantal vra-
gen. De antwoorden werden verwerkt in statistieken 
en de resultaten kun je verder in dit blad lezen.

Ondertussen zijn ook weer de tornooien gestart. De 
resultaten waren niet al te best, ondanks de inzet van 
de deelnemers. We merken dat velen nog competitie 
ervaring missen. Vandaar dat wij hoopten dat de ran-
dori trainingen dit zouden bijwerken.

Als laatste punt, en meteen ook het meest vervelende 
om te melden is de mentaliteit in de tweede groep. Zo-
wel ik als de andere trainers merken dat het niveau erg 
zwak is. Ook is de sfeer in deze groep ronduit slecht 
te noemen. Wij hoorden reeds diverse leden van deze 
groep, of hun ouders klagen hierover.
Vanaf januari starten wij met een nieuwe lei in deze 
groep en hopen dat iedereen mee helpt om de sfeer te 
krijgen zoals het hoort. Enkel op deze manier kunnen 
wij op een leuke manier trainen en kan iedereen er 
plezier aan beleven. Om dit te bereiken zullen wij niet 
aarzelen om de nodige stappen te zetten.

We wensen u veel plezier met het lezen van dit nieuwe 
clubblad.

Erik Van Isacker
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Sportkampen augustus 2018
Onze club werd gevraagd om twee dagen sportkamp te geven in augustus. Wegens verplichtingen op het werk 
nam Ewout de eerste dag over van Erik. Van deze dag is geen verslag en zijn er geen foto’s genomen. Erik nam 
de tweede dag voor zijn rekening.

Woensdag 29 augustus kregen vier groepen jongeren 
les van Erik.
De 8 jarigen kregen de eerste les, gevolgd door een 
eerste groep 10-12 jarigen. Na de middag kwamen 
nogmaals twee groepen langs, de tweede groep 10-12 
jarigen en als afsluiter de 
9 jarigen.
Vele deel-
nemers ken-
den Erik nog 
van vroeger en 
wisten dat sportief 
meedoen de beste 
manier is om een 
leuke les te krijgen. 
Erik mocht dan ook 
niet kla-

gen 
van de inzet van 

deze jongeren.
De lessen werden speels 

o p g e - vat maar bevatten toch elemen-
ten van techniek, fysiek en discipline. 
Opwarming is bij Erik opwarming. Via spelvormen 
kregen de jongeren het binnen de kortste keren snel 
warm. Langer dan 5 à 10 minuten duurden deze op-
warmingen niet. De lessen begonnen met een eenvou-
dige techniek, meestal grondwerk, en enkele vaniante 
vormen van deze beweging. Soms gaf Erik ook een 
manier om tot deze beweging te komen. Bij de houd-
grepen kwam bijvoorbeeld een aanval of een verde-
diging  aan bod. Eens iedereen (of toch de overgrote 

meer- derheid van de deelnemers) de tech-
nie- ken beheersten kon het eigenlijke 

werk beginnen: de Randori. Randori 
zijn korte oefenkampen waarbij de 
deelnemers zichzelf kunnen testen 
op judo vlak.
Om het wat aantrekkelijker te ma-

ken maakte Erik ge-
bruik van de Rando-
ri timer en muziek. 
Iets wat erg in de 

smaak viel van 
deze jongeren.
Net zoals vori-

ge jaren merkte 
Erik dat er behoor-

lijk wat geta- lenteerde jongeren 
onder de deelnemers zaten. Hopelijk mogen wij 

hen verwelkomen tijdens de trainingen.
Natuurlijk werden ook foto’s genomen van de activitei-
ten. Wegens de nieuwe (en soms idiote) GDPR wet-
geving mogen mensen niet meer herkenbaar zijn of fo-
to’s, tenzij zij hiervoor hun uitdrukkelijke toestemming 
geven. Daar het om minderjarigen gaat moeten wij dus 
de toestemming krijgen van hun wettelijke vertegen-
woordiger. Op voorhand kunnen wij deze toestemming 
niet vragen omdat wij niet weten over welke jongeren 
dit gaat. En ten slotte mag de sportdienst de namen en 
adressen niet geven aan ons om deze toestemming te 
vragen …. 
Om dan toch in orde te zijn met deze wetgeving wer-
den alle gezichten onherkenbaar gemaakt.
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Derde generatie judoka op de mat
Dit jaar zette Aito Van de Capelle (5), kleinzoon van hoofdtrainer Erik Van Isacker zijn eerste stappen op de 
judomat. Hij is daarmee de derde generatie judoka’s in de club.

Erik Van Isacker, die dit jaar zelf 40 judokaarsjes mag uitblazen, zag zijn kleinzoon Aito opdagen 
voor de judotraining. Een echter verrassing was dat niet, want dochter Svea Van 
Isacker volgde hem 25 jaar geleden al in de sport.
Toch bleef het voor Erik een speciaal moment om zijn kleinzoon te zien aantreden.
Op een voorkeursbehandeling moet Aito niet rekenen. Iedereen is gelijk in de club.
Uiteraard is even kampen met “Opa” wel een speciale belevenis, zowel voor Aito 
als voor Erik. Beiden beleefden duidelijk plezier tijdens de oefenkampen. Hoeveel 

kinderen kunnen zeggen dat ze met opa mogen kampen?
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zilveren label ‘jeugdvriendelijke judoclub’
Het VJF-jeugdjudofonds is een project georganiseerd door de VJF met de steun van de Vlaamse Overheid & 
Sport Vlaanderen om de kwaliteit van het jeugdjudo op een nog hoger niveau te brengen. Voor de tweede maal 
op rij slaagden wij erin om een zilveren label te bemachtigen.

Dit jaar werd het voor de 5de keer georganiseerd en 
het was net zoals de vorige edities een groot succes. 
Maar liefst 76 clubs begonnen aan het invullen van een 
dossier, uiteindelijk werden 68 clubs geproclameerd. 
De overige deelnemende clubs vulden geen volledig 
formulier in en voldeden niet aan de verplichte instap-
voorwaarden. Dit geeft opnieuw een zeer grote stijging 
t.o.v. 2016 van 28% geproclameerde clubs, werderom 
bedankt voor jullie inspanningen! Ook volgend jaar ho-
pen we op een medaille

De clubs werden geëvalueerd op basis van de vol-
gende criteria: de jeugdleden, het jeugdsportbeleid, 
het trainersaanbod, het wedstrijdaanbod, het aanbod 
op maat, ethisch verantwoorde sportbeoefening, ge-
zond sporten en promotie. Per criteria kunnen de clubs 
punten scoren en de meeste punten kunnen gescoord 
worden met het aantal jeugdleden en het percentage 
ledengroei. Hieruit bleek onder andere dat de judo-
clubs gemiddeld voor 75% bestonden uit jeugdleden, 
wat overeenkomt met het percentage jeugdleden bij 
de andere VJF-clubs. Clubs kunnen ook veel punten 
scoren met het trainersaanbod. Alle clubs beschikten 
over een gediplomeerde trainer, zoals het huishoude-
lijke reglement van de VJF dit eist.
Aan de hand van het aantal behaalde punten konden 
clubs het label ‘GOUD’ of ‘ZILVER’ scoren.



Eerste Randori training, 8 september 2018
Om eens andere tegenstanders te hebben dan onze eigen leden, organiseren wij sinds dit seizoen randori trai-
ning voor leden en genodigden vanaf U15. Door middel van deze trainingen geven wij de judoka’s de kans zich 
eens volledig uit te leven in hun kunnen.

Voor deze eerste editie kwamen zestien judoka’s 
van diverse clubs opdagen. De meesten ken-
den elkaar, anderen waren compleet nieuw.
Als opwarming werd niet gekozen voor de 
traditionele oefeningen, maar door middel 
van enkele spelvormen zorgde 
Erik ervoor dat de deelnemers 
snel opgewarmd waren.
Het eerste deel van de training 
handelde over Ne Waza, de 
grondtechnieken. Enkele 
technieken afwisselend 
met randori ne waza 
kon men beschouwen 
als suppelement bij 
de opwarming.
Als Tachi waza, koos 
Erik voor beenve-
gen. Nadat iedereen 
de techniek wat had in-
geoefend, konden de Randori tachi 
waza beginnen. 
Zowel lange randori als heel korte randori kwamen aan 
bod. Wat ogenschijnlijk een heel makkelijke en rustige 
randori leek, bleek achteraf toch zwaarder te zijn dan 

gedacht.
Zweet vloeide rijkelijk tijdens deze 
training. Idereen was besty tevre-
den over de intensiteit ervan.
Leuk om zien was dat lage gor-
dels konden werken met hogere 
graden. Deze laatsten schakel-
den enkele tandjes lager zodat 
de lagere graden ook plezier 
konden hebben aan de trai-
ningen.
Zoals gezegd bestonden de 
trainingenvooral uit randori 

(de oefengevechten), af-
gewisseld met compe-
titietechnieken van de 
deelnemers. Erik toon-

d e w e l enkele technieken, maar 
vooral ook de judoka’s die tornooien mee-

doen lieten wat van hun kunnen zien. Een idee 
dat best interessant is voor iedereen.
Tijdens de randori werd oppepende muziek gespeeld 
om het geheel leuker te maken.
Met zestien deelnemers op de mat was deze eerste 
editie alvast een succes.
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Halloween training vrijdag 26 oktober 2018
Als laatste training voor de herfstvakantie, en vlak voor Halloween werd er voor de leden van de eerste en 
tweede groep een heuse Halloween training ingelast. Aan het aantal aanwezigen was te merken dat de herfst-
vakantie begonnen was. Ongeveer de helft van de normale bezetting was aanwezig op deze training.

Svea en Nathan namen de lei- d i n g 
over de training van de eer- s t e 
groep  voor zich, Svea en Ginny 
deden samen de tweede groep.
Omstreeks 17u30 begon Svea 
om alles in gereedheid te bren-
gen. De nodige attributen 
werden klaargelegd, de 
aangepaste muziek werd 
klaargezet en de maskers 
konden op.  Tegen 18u00 was 
alles klaar en kon de les be-
ginnen.
Daar het de laatste les was 
werden heel wat spelletjes 
ingelast. Ogenschijnlijk leek 
het een rustige les, maar 
toch stonden onze leden niet 
vaak stil. De inspanningen 
die werden geleverd 
leken, mede door de 
Halloween attributen, 
minder zwaar dan in normale 
omstandigheden. Met enke-
le gedoofde lichten werd het 
donkerder in de zaal. De 
Halloween sfeer kwam 
nog beter tot uiting.
Dat de groep enthousi-
ast was is duidelijk te zien op de genomen foto’s.

Groep twee kreeg bijna dezelfde training als de eer-

ste groep, zij het dat de intentie wat hoger lag. Ook 
nu namen alle aanwezigen enthousiast deel aan de 
oefeningen en de spelvormen die speciaal voor deze 
dag ‘’verhalloweend’ waren. Daar het ondertussen al 

een uur later was dan bij de eerste groep kon-
den de Randori’s doorgaan in het 

duister. De laatste groep is dit on-
dertussen gewoon maar voor de 
leden van de tweede groep was 
het wel even wennen. Toch zagen 

de meesten er snel de lol van 
in. Het is een andere manier 
van kampen, waarbij men 
minder moet rekenen op de 
ogen en de tegenstander 
meer moet aanvoelen.
Na beide lessen merkten 

we dat iedereen welge-
mutst de mat verliet. Voor 

ons een teken dat het een 
geslaagde training was. Of zou 
het komen doordat men een 
week van ons verlost was?

Na de lessen zorgde Svea 
nog voor wat snoep zodat ie-
dereen de vakantie goed kon 

aanvangen.
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Kunst in het judo
Via oud trainingspartner en vriend, Rudy De Maere, kreeg ik melding van een kunstenaar die vooral ook mooie 
schilderijen maakt die judo gerelateerd zijn. Zelf heeft hij een schilderij van zichzelf en zijn echtgenote laten ma-
ken. uiteraard kon ik het niet laten om ook de lezers van dit blad kennis te laten maken met deze mooie kunst.

“Ik heb geen favoriete kleur, ik geloof dat kleuren de verscheidenheid van het leven weerspiegelen.”

De Javaanse kunstenaar Aricadia is grotendeels een 
autodidactische schilder, hoewel zijn broer Jun Hai 
hem aanvankelijk leerde schilderen over de natuur. In 
1998 ging Aricadia naar Bali en zonder enige ervaring 
werd hij een fotoschilder - dat wil zeggen, hij schilder-
de van foto’s, wat resulteerde in meer dan duizend 
schilderijen.

Op een dag in 1999 nam hij de beslissing om zich bij 
Sanggar Senin Kamis aan te sluiten en de hyperrea-
listische stijl van schilderen te leren van Chusin Seti-

adikara, die wordt beschouwd als een van de Indo-
nesische meesters. Het jaar daarop trad Aricadia toe 
tot Sanggar Bunga-Buinga Bali, een kunstenaarsge-
meenschap waarin hij zijn vaardigheden en vrijheid 
begon te verkennen, waarbij hij realistische en impres-
sionistische technieken op doek combineerde. Dit re-
sulteerde in een stijl van schilderen met een contrast 
van kleuren die scherp en wild zijn.
Tegenwoordig geeft Aricadia niet echt de voorkeur aan 
het adopteren van een bepaalde schilderstijl of -tech-
niek. Hij maakt zich het meest zorgen over de over-
dracht van zijn creativiteit door zijn ogen en ziel.
“Ik heb geen favoriete kleur, ik geloof dat kleuren de 
verscheidenheid van het leven weerspiegelen”, roept 
de zelfverzekerde kunstenaar uit. “Ik ben verliefd ge-
worden op de natuurlijke schoonheid van Ubud, de 
plek is zo inspirerend dat 
het me altijd motiveert 
om mijn creativiteit en 
mijn schilderij te ontwik-
kelen.
“Ik wil de rest van mijn 
leven op Bali kleuren 
blijven vastleggen op het 
canvas. Op dit moment 
woon ik gelukkig bij mijn 
vrouw en een dochter, in 
de buurt van Ubud.” Ari-
cadia heeft zijn werk ge-
presenteerd via solo- en 
collectieve exposities op 
Bali en Java.
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Fotowedstrijd 2018
Net zoals vorige jaren organiseerden wij een fotowedstrijd onder onze leden. Onderwerp was opnieuw een 
mooie en leuke zomerfoto. Elk lid mocht twee foto’s insturen waarop hij of zij duidelijk zichtbaar zijn. De ganse 
maand september konden onze leden hun foto’s insturen.

In totaal namen slechts 16 leden deel 
aan deze wedstrijd.
Er werden opnieuw twee mooie 
prijzen weggegeven. De tweede
prijs was een judogi op maat en 
de eerste prijs integrale terugbe-
taling van het lidgeld. Zeker 
de moeiten om een kans 
te wagen bij deze gratis 
wedstrijd.

We deden dit jaar op 
een amateur fotogra-
fe die voor ons de 
twee leukste vakan-
tiefoto’s selecteerde. 
Zij had vooral oog voor 
compositie en techniek 
van de foto’s.
Uit de inzendingen maak-
te zij alvast een eerste 
selecteerde. Uit deze se-
lectie werden er uiteinde-
lijk twee foto’s gekozen 
die als winnaar uit de bus 
kwamen.

Op de tweede plaats kwam Tho-
mas Depraetere en op de
eerste plaats stond Matisse Van-
den Meersschaut.

Thomas kreeg een judo-
gi naar maat, Mathis-

se kreeg het volledige 
lidgeld terugbetaald.
Beiden kregen hun 
prijs overhandigd 
door Erik op vrijdag 
16 november. 

Het viel ons op dat 
maar weinig leden 
deelnamen aan 
deze wedstrijd.
Op de volgende 

bladzijden een 
greep uit de ingezonden

foto’s die het net niet haal-
den.
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Resulateen enquête 2018-2019

Scooren wij goed? Maken wij voldoende reclame voor de judosport en onze club? Spreken wij het juiste publiek 
aan?... Al deze vragen zien wij graag opgelost. Daarom hielden wij dit jaar opnieuw een enquête bij onze initiatie 
leden. De resultaten zijn hieronder te bekijken.

16 personen namen deel aan de initiatielessen. Daarvan waren er 9 jongens en 7 meisjes.
5 jongens kwamen uit Lochristi, 4 kwamen uit een andere gemeente.
4 meisjes kwamen uit Lochristi, 3 kwamen uit een ander gemeente.
9 maal werd de club leren kennen uit eigen werking (meerdere antwoorden waren mogelijk).
4 maal werd de club leren kennen door werking van de gemeente.
1 heeft de club leren kennen via de media, 6 leerden de club op een andere wijze kennen.
11 werden ook effectief lid, waarvan 8 jongens en 3 meisjes.
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Leuke foto gezien ?

Regelmatig posten wij foto’s op onze web-
site, het clubblad of de media. Daarvoor kre-
gen wij jullie toestemming.

Heb je een leuke foto gezien van jezelf of 
jouw kind(eren)en je zou deze graag in groot 
formaat ontvangen?

Downloaden en vergroten is geen optie. De 
foto is dan te wazig.

Maar dat is toch geen enkel probleem.

Vraag het ons gewoon en wij sturen je deze 
op.

erik.vanisacker@gmail.com

Omschrijf wel over welke foto het gaat, waar 
we deze terug kunnen vinden, ...
Bezorg ons eventueel een schermafdruk of 
een foto ervan, dat maakt het zoeken een 
pak eenvoudiger voor ons.

Ledenregistratie
Om een beter overzicht te krijgen van de 
aanwezigheidsgraad van onze leden, wer-
den in het verleden reeds enkele manieren 
uitgeprobeert. allereerst werd er met een 
laanwezigheidslijst gewerkt. Erna kwamen 
de stempelkaarten. Geen van beide syste-
men leek ideaal.

Vanaf seizoen 2016-2017 gingen wij van 
start met een digitaal registratiesysteem 
door middel van een scanner.

Op de achterzijde van de vergunning staat 
een barcode gedrukt. Dit is de code die wij 
gebruiken voor het registreren van onze le-
den. 
Leden die naar de les komen houden ge-
woon hun lidkaart (die je altijd bij moet heb-
ben), voor de scanner en de aanwezigheid 
komt in een databank terecht. Je kunt ook 
een foto nemen van de barcode en deze in-
scannen vanaf de gsm.

Echt eenvoudiger kan niet volgens ons.
Deze aanwezigheden worden gebruikt bij de 
aanvraag van de examens.
Scannen dus !



Provinciaal kampioenschap seniores
Vijf van onze jeugdleden schreven zich in om deel te nemen aan dit seniorentornooi. Wegens ziekte moest Kon-
stantijn Chantzos forfait geven. Dus zakten wij met vier deelnemers af naar Kruishoutem om deel te nemen aan 
het provinciaal kampioenschap. Datum van het gebeuren was zaterdag 14 oktober. Oost Vlaanderen is altijd al 
een grote judoprovincie geweest en dat was te merken aan het aantal deelnemers. 

Ginny Van Hecke staat in een poule van vijf en moet 
dus viermaal kampen.
Ze is als eerste aan de beurt. Als ze de tegenstander 
wil werpen met Soto Makikomi is dat net niet voldoen-
de om te scoren. De tegenstander wil haar werpen 
met O Soto Gari maar ook deze techniek levert geen 
punten op. De tegenstander is lastig en neemt Ginny 
steeds in de nek vast. Als zij Ginny wil werpen met 
Soto Makikomi is ook deze techniek te weinig om te 
scoren. Ginny valt weer aan maar de tegenstander kan 
haar counteren met Tani Otoshi en krijgt er Waza Ari 
voor. Bij de volgende aanval van Ginny slaagt de te-
genstander erin om over te stappen en haar te werpen 
met Ko Uchi Gari. Giny verliest met Ippon.
Ginny staat in haar tweede kamp. De tegenstander 
komt snel Tani Otosi in en kan Ginny de resterende tijd 

controleren met Gesa Gatame.
Ook haar derde kamp is snel voorbij. Beiden geraken 
snel op de grond en de tegenstander kan Ginny con-
troleren met Sankaku Gatame.
Ginny begint aan haar vierde en laatste kamp. Als de 
tegenstander Uchi Mata inkomt, kan ze Ginny werpen 
en krijgt er Waza Ari voor. Ze slaagt erin om verder te 
gaan op de grond en kan Ginny controleren met Gesa 
Gatame.
Jammer genoeg geen medaille voor Ginny.
Robin Van Hecke is de volgende aan de beurt. Zijn 
categorie, de heren tot 73 kg, is heel druk bezet. Zijn 
eerste tegenstander kan Robin snel werpen met Uchi 
Mata en krijgt er Ippon voor.
Robin zit al direct in de herkansingen. Daar wil de te-
genstander hem werpen met een linkse Harai Goshi 
en krijgt er Waza Ari voor. Als Robin Harai Goshi en 
later Tomoe Nage inkomt, is het steeds te weinig om te 
scoren. De tegenstander komt nogmaals Harai Goshi 
in en kan Robin plat op de rug werpen. Ook voor Robin 
geen medaille.

Rune Duquenne is aan de beurt. Hij kamptin de ca-
tegorie tot 66 kilogram. Als hij Uki Waza inkomt, lukt 
het hem niet om punten te scoren. Ook zijn Makikomi 
is te zwak om de tegenstander te kunnen werpen. Als 
hij even later in Sankaku Gatame geraakt, slaagt hij 

er niet in zich te bevrijden en verliest deze kamp met 
Ippon.
Erik is net te laat om de tweede kamp van Rune te 
kunnen zien (Hij kwam net van de laatste kamp van 
Robin). Erik ziet Rune nog net over de rug van de te-
genstander gaan (O Goshi) en plat op de rug landen. 
Ook voor Rune geen medaille.

Lucas Handekyn is als laatste aan de beurt In zijn 
eerste kamp komt de tegenstander snel Seoi Nage in 
maar kan niet scoren. Lucas wil hem vegen met De 
Ashi Harai maar wordt over genomen met Harai Goshi 
en gaat plat op de rug. Ippon voor de tegenstander.
In de herkansingen geraken beiden op de grond na 
een mislukte Tomoe Nage. De tegenstander slaagt 
erin Lucas te doen opgeven met Juji Gatame.
Ook voor Lucas geen medaille op dit tornooi.
Ahoewel de inzet van onze jeugd op dit seniorentor-
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nooi groot was, merkte Erik toch competitieervaring 
op. Hopelijk zullen de randori trainingen daar verande-
ring kunnen in brengen.
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U11 U13 tornooi van Olympia Brugge
Het eerste U11 U13 tornooi was niet meteen een succes. Slechts drie van onze judoka’s schreven zich in om 
deel te nemen. Achilleas Chantzos, Elise Van Damme en Julles Callebout namen deel aan dit tornooi. Erik had 
zijn eigen uitnodiging niet te best gelezen en stond één uur te vroeg op het tornooi. Op zich niet zo erg, volk 
genoeg die hij kenden en waarmee een praatje werd gemaakt.

Achilleas Chantzos mocht als eerste kampen. Als hij 
de tegenstander wil werpen met O Soto Gari, krijgt hij 
al meteen een Waza Ari. Beiden kampen verder op de 
grond en Achilleas kan de tegenstander vasthouden 
tot de scheidsrechter hem Ippon toekent.
Zijn tweede kamp is de snelste van de dag. In amper 
een paar seconden slaagt hij erin om de tegenstander 
plat op de rug te werpen (Harai Goshi) en zo Ippon te 
behalen.
Achilleas begint aan zijn derde en laatste kamp. De 

tegenstander is voldoende ervaren, zodat Achilleas al-
les moet geven. Zijn aanvallen leveren echter niet veel 
op. Als de tegenstander hem kan werpen met Ko Uchi 
Gari krijgt hij er al meteen Waza Ari voor. Achilleas valt 
steving aan en wil de tegenstander werpen met O Soto 
Gari. Deze ziet de aanval komen en kan Achileas over 
nemen met Tani Otoshi en hem zo werpen. Een mooie 
counter die hem Ippon oplevert.
Achilleas moet zich tevreden stellen met een tweede 
plaats.
Elise Van Damme kampt als tweede. 
Ze staat in een poule van drie en moet dus tweemaal 
kampen.

Ze begint rond de middag aan haar eerste kamp. Ze 
loopt achter de tegenstander aan zonder echt aan te 
vallen. De scheidsrechter grijpt in en bestraft haar met 
Shido wegens passiviteit. Gedurende de ganse kamp 
slaag geen van beiden erin de ander te werpen. De 
kamp is onbeslist en de scheidsrechter spreekt het 
Hantei uit ten voordele van de tegenstander.
In haar tweede kamp loopt Elise opnieuw achter haar 
tegenstander. Deze kan O Goshi inkomen en Elise 
werpen. Voor deze worp krijgt ze een Waza Ari. Als 
beiden verder werken op de grond, kan Elise even de 
tegenstander vasthouden, maar de tijd is te kort om 
te scoren. Even later loopt Elise opnieuw achter de 
tegenstander aan en deze kan haar opnieuw werpen 
met O Goshi. Dit maal geeft de scheidsrechter er Ip-
pon voor. Elise komt op de derde plaats.
Jules Callebout staat in een poule van vier en mag 
driemaal kampen.
Hij is de laatste kamper van onze club. Hij valt aan en 
wil de tegenstander vloeren met O Soto Gari. De te-
genstander ziet de aanval komen en kan Jules overne-
men met O Soto Gaeshi. Hij krijgt Waza Ari voor deze 

overname. Even later is het opnieuw zo. Jules wil wer-
pen met O Soto Gari en de tegenstander neemt over 
met O Soto Gaeshi. Deze maal krijgt hij wel Ippon.
Hij begint aan zijn tweede kamp en wil de tegenstan-
der werpen. Deze slaagt erin om Jules over te nemen 
met Tani Otoshi en krijg er Waza Ari voor. Als hij even 
later Jules kan werpen met O Uchi Gari krijgt hij een 
tweede Waza Ari. Daar twee Waza Ari’s gelijk is aan 
Ippon, verliest Jules ook deze kamp.
Jules mag aan zijn laatste kamp beginnen. Als hij aan-
valt kan ook deze tegenstander hem counteren met 
Tani Otoshi en Waza Ari behalen. Als hij even later Ju-
les been van onderuit maaien met Ko Uchi Gari, levert 
hem dat een tweede Waza Ari op. Idem dito als de 
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vorige kamp vormen twee Waza Ari’s Ippon en Jules 
moet zich tevreden stellen met een vierde plaats.
Ondanks de inzet merkt Erik dat er heel wat ervaring 
te kort is bij deze laatste twee judoka’s. Er mag wor-
den gezegd dat het niveau van de trainingen te laag 
is. Een aantal leden van de tweede groep zijn passief 

en halen zo het niveau naar beneden. Leden die dan 
wel door willen trainen vinden weinig mensen die echt 
tegenstand willen bieden. Op deze manier kunnen zij 
dus ook geen progressie maken.

26



Techniekpagina
Uke in vierpuntensteun, Tori achteraan, tot Juji Gatame komen
Door Robin Van Hecke

Tori plaat de L-enkel in de nek van 
Uke

Uke zit in verdediging in vierpun-
tensteun. Tori zit achter Uke. Tori 
neemt de de L-hand de nek en met 
de R-hand de gordel van Uke vast.
Tori trekt Uke omhoog en steekt 
zijn R-been onder Uke’s buik door.

Tori drukt met zijn L-been Uke in de 
mat en gaat naar de L-zijde. Met 
zijn R-arm neemt hij de broek van 
Uke vast.

Tori trekt Uke over zich heen. Tori plaatst het L-been nu over Uke 
en overstrekt diens R-arm.

Tori gaat met de L-arm rond de 
R-arm van Uke en plaatst de R-arm 
uit.
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Techniekpagina
Tori op de rug, Uke tussen de benen. Tot Juji Gatame komen
Door Robin Van Hecke

Tori ligt op de rug, Uke zit tussen de benen. Tori neemt 
met de L-hand de R-hand van Uke vast, vingers 
bovenop de arm.

28

Tori trekt de arm van Uke tot tegen zijn eigen buik en 
met de R-hand neemt hij in de knieholte van Uke.

Tori trekt zodat hij en Uke haakts op elkaar komen. 
Ondertussen drukt hij met het R-been.

Uke kantelt naar de rug en Tori volgt de beweging. Hij 
komt zo dicht mogelijk bij Uke en kruist de voeten. Kant 
van Uke’s gezicht onderaan.

Tori plaatst zijn L-been voor Uke om meer druk te kun-
nen uitoefenen.

Als Tori aan de R-arm van Uke trekt en deze naar de 
bui drukt, kan hij de klem aanzetten/
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Techniekpagina
Ko Uchi Gari
Door Izaak Bogaert

Tori en Uke staan voor elkaar. Uke neemt Tori vast aan 
de rever.
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Tori neemt met de L-hand over en met de R-hand 
onder de arm van Uke.

Tori brengt beide handen naar het lichaam en drukt zo 
de R-arm van Uke tegen de borst.

Uke omstrengeld met zijn R-been het R-been van Uke 
en gaat naar de mat.

Tori gaat met het R-been tussen de benen van Uke.

Tori maait het been van Uke weg en in zijn val trekt 
Tori Uke met zich mee .
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Techniekpagina
Okuri Eri Jime
Door Kyllian Genbrugge

Uke zit in verdediging in vierpuntensteun. Tori staat 
over hem en heeft met de L-hand de R-rever vast.
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Tori trekt aan de rever en stapt met het R-been over 
Tori.

Tori brengt beide voeten bij elkaar.

Uke wordt meegetrokken in de beweging van Tori.

Terwijl hij aan de rever blijft trekker, kantelt Tori achter-
waarts.

Tori blijft trekken en geeft druk met het been om de 
verwurging aan te zetten.
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Techniekpagina
Uchi Mata
Door Gert Van Eester

Uke en Tori staan voor elkaar en hebben grip via basis 
kumikata.

31

Tori lost de L-hand en neemt daarmee de L-mouw van 
Uke ter hoogte van de elleboog.

Tori trekt de arm van Uke naar zich toe en draait zodat 
Uke’s arm voor de buik komt.

Tori maakt met de R-dij contact aan de L-lies van Uke 
en tilt het been op.

Terwijl Tori blijft draaien maait hij met zijn R-been tus-
sen de benen van Uke.

Tori blijft trekken en zwaait zijn R-been omhoog om 
Uke te werpen.
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Techniekpagina
Uke in vierpuntzit, tot Yoko Shiho Gatame komen
Door Bruce Desender

Uke zit in verdediging, Tori zit achter Uke. Tori neemt 
met de R-hand onder de arm van Uke, diens rever en 
met de L-hand diens kraag vast.

32

Tori trekt Uke naar rechts.

Tori kantelt op de L-zijde en blijft Uke vasthouden.

Tori maakt contact met de borst terwijl hij zich draait.

Terwijl Uke op de rug ligt, trekt Tori hem naar zich toe.

Tori strekt de benen en blijft drukkenmet de borst om 
Uke te controleren.
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Techniekpagina
Uke op de buik, tot Ushiko Gesa Gatame komen
Door Bruce Desender

Uke ligt op de buik, Tori bovenop.

33

Tori neemt met de R-hand onder de arm van Uke, diens 
rever en met de L-hand diens kraag vast.

Tori kantelt naar de L-zijde en trekt Uke met zich mee.

Tori draait zich en komt op de knieën terecht.

Terwijl Uke naar de rug draait, trekt Tori hem tegen zich 
aan.

Tori plaatst het R-been achteruit om de houdgreep 
aan te zetten.
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Techniekpagina
Uke in vierpuntensteun, Tori voor, tot Sode Guruma Jime komen
Door Kenny Versompel

Uke zit in vierpuntensteun, Tori zit voor Uke.

34

Tori gaat met de L-hand voor de keel van Uke.

Tori neemt met de L-hand de R-mouw vast.

Tori plaatst zijn L-been naar voor om druk te kunnen 
uitoefenen en zo de verwurging aan te zetten.

Tori plaatst de R-arm over nek van Uke en neemt de 
eigen L-mouw vast.

Tori schuift tot in zit en drukt met beide armen de ver-
wurging aan.
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Trainingen op woensdag en vrijdag
Woe  17u00 – 18u00, 18u00 – 19u00, 19u00 – 20u30
Vrij  18u00 – 19u00, 19u00 – 20u00, 20u00 – 21u30

Werkten mee aan de samenstelling ervan:
Erik Van Isacker
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