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Redactioneel
Bloso organiseert dit jaar voor de 10de maal de actie ‘Sporttak in de Kijker’. Deze sport-
promotionele actie focust zich elk jaar op één bepaalde sporttak. In 2000 werd gestart met 
de promotie van aerobics en fitness, daarna volgden gymnastiek, tennis, korfbal, basketbal, 
triatlon & duatlon, wandelen en de wielersport. Vorig jaar stond volleybal in de kijker. 

Voor 2009 koos de minister van sport, Bert Anciaux, uit alle ingezonden kandidaturen 
‘Oosterse vechtsporten’ als ‘Sporttak in de Kijker’.  Uniek dit jaar is dat niet 1 sport maar 
5 sporten onder de noemer ‘Oosterse vechtsporten’ zullen gepromoot worden, nl.: judo,  
ju-jitsu, karate, taekwondo en wushu.

De actie ‘Sporttak in de Kijker’ wil oosterse vechtsporten als sport promoten en de voor-
oordelen die over deze vechtsporten bestaan wegnemen. 
Oosterse vechtsporten hebben strenge gedragsregels die integraal deel uitmaken van de 
sport. Respect voor de tegenstrever staat centraal.

Deze actie wordt uitgewerkt door Bloso in nauwe samenwerking met de Vlaamse Judofede-
ratie, de Vlaamse Ju-Jitsufederatie, de Vlaamse Karate Federatie, de Vlaamse Taekwondo Bond 
en de Vlaamse Wushu Federatie. Partners in deze actie zijn de provinciale sportdiensten en de 
sportdienst van de Vlaamse Gemeenschapscommissie.

Er werd een aantrekkelijke activiteitenkalender opgesteld voor het ganse jaar. Meer informa-
tie hierover vind je in dit themanummer.

Tijdens de actie ‘Sporttak in de Kijker - 2009’ worden de 5 hierboven genoemde sporten 
steeds samen gepromoot. Belangrijk is echter ook dat de deelnemers via deze actie de eigen-
heid en aard van elk van deze 5 vechtsporten leren kennen. 
Voor dit themanummer werd dan ook beroep gedaan op de expertise van de 5 sportfedera-
ties . Zo kan je lezen over het ontstaan en de historiek van de sport, de filosofie, de erecode, 
de opvoedende aspecten en het gradensysteem. Tevens vind je in dit magazine alles over de 
structuur en de werking van de 5 vechtsportfederaties en hun aanbod voor recreanten en 
competitiesporters.

Wens je meer info over de actie ‘Oosterse Vechtsporten - Sporttak in de kijker – 2009’ of wil 
je jezelf reeds inschrijven voor bepaalde activiteiten, surf dan naar www.bloso.be of www.
oostersevechtsporten.be

Met dit nummer gaat de actie “Oosterse Vechtsporten – Sporttak in de Kijker – 2009” van start. 
We hopen alvast dat velen met deze fantastische sporten mogen kennismaken en lid 
worden van een sportclub.

Carla Galle
Administrateur-generaal
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Het principe
Het principe waarvan uitgegaan wordt in de oosterse 
vechtsporten is dat het voor een zwakkere of ongewapende 
persoon mogelijk moet zijn om zich tegen een sterkere 
of gewapende tegenstander te verdedigen door zich een 
aantal vechttechnieken eigen te maken. Deze technieken 
bestaan uit ontwijken, blokkeren, afwenden van aanvallen 
en uit vegen, werpen, klemmen, slaan en schoppen om de 
tegenstander te beheersen of uit te schakelen. 
En dat alles met zo weinig mogelijk energie voor een maxi-
maal resultaat.

Dat de geestelijke ingesteldheid hierbij een zeer grote rol 
speelt, spreekt voor zich. Immers, om zich een aantal vecht-
technieken eigen te maken en ze maximaal te kunnen inzet-
ten, is het nodig deze heel vaak in gesimuleerde gevechten 
uit te proberen. Daarbij worden steeds opnieuw een aantal 
mentale aspecten aangesproken.

Moed, doorzettingsvermogen, zelfkennis en kritische 
ingesteldheid, het beheersen van angst en stress, kunnen 
omgaan met en beheersen van pijn en emoties, inschat-
tingsvermogen over de tegenstander, strategische intel-
ligentie, het kunnen en willen verleggen van je fysieke en 
mentale grenzen … 
Een greep uit de geestelijke of innerlijke kenmerken waar-
over een goed vechtkunstenaar moet (leren) beschikken om 
zijn doel te bereiken.

De bushido of gedragscode 
van de samoerai
Respect voor de tegenstander staat in 
de bushido centraal
De samoerai voerden strijd in dienst van een heerser. Hun 
beroep was vechten.

Oefenen in het vechten was voor hen dagelijkse training. 
Op het oefenterrein, tijdens de vechttrainingen, was het 
nodig voldoende respect op te brengen voor de oefenpart-
ner.  Immers, aan gekwetste of dode medestanders na een 
training heb je niets. Daardoor ontstond een oefen-code of 
dojo-kun, waarbij het respecteren van de fysieke en geeste-
lijke integriteit van de tegenstander centraal stond.

Er groeide ook een ere-code: het was een eer te mogen 
vechten in dienst van een gewaardeerd heerser, het was 
een eer te mogen oefenen met of te verliezen van een zeer 
hoogstaande tegenstander, het is een nog grotere eer een 
zeer goede tegenstander te kunnen overwinnen.

Discipline als basis
Een strijder moet op onverwachte momenten inzetbaar zijn 
en dus steeds beschikbaar. Dat betekent dat hij in topvorm 
moet blijven. Een strak trainingsschema om de fysieke 
eigenschappen te verbeteren en te onderhouden en om 
de vechtvaardigheden op punt te houden, vragen van de 
strijder een gedisciplineerde levenswijze.

Een strijder moet ook in een geordend geheel kunnen 
ingezet worden en dus steeds gehoorzamen aan de bevelen 
en richtlijnen van diegene die de leiding heeft gekregen op 
basis van bekwaamheid en kennis. Het gehoorzamen aan 
de richtlijnen van de leiding, vooral de bereidheid om dat 
te doen, zijn de basis van de befaamde discipline van de 
oosterse vechtsporten.

De discipline in de oosterse vechtsporten is een uiting 
van respect en aanvaarding van de bekwaamheid van de 
lesgever.

Hoffelijkheid als omgangsvorm
De samoerai en de soldaten leerden ook het leven en alle 
uiterlijke vormen te relativeren. Want eens vertrokken op 
missie was niemand zeker wie nog zou kunnen terugkeren.

Hoffelijkheid betonen aan iedereen, niet alleen de oefen-
partner, was een belangrijk onderdeel van de bushido. 

Een filosofische basis 
Lichaam en geest in harmonie 

In de denk- en leefwereld van de oosterse maatschappij 
speelt de harmonische ontwikkeling van zowel lichaam als 
geest een zeer belangrijke rol.  Daar waar in het Westen in 
de evolutie van de sport de fysieke prestatie, en dus het 
lichaam, de voornaamste rol kreeg toegewezen, bleef in de 
oosterse denkwijze over sport en geneeskunde de geest, of 
de innerlijke energie, de meeste aandacht krijgen.

Vele oosterse vechtsporten voeren het woord “do”, wat 
“weg” betekent. De weg naar innerlijke ontplooiing wordt 
begeleid door het fysieke parcours dat de beoefenaar aflegt 
binnen de gekozen vechtsport. Wie een oosterse vechtsport 
beoefent, leert het meest nuttige gebruik te maken van zijn 
lichaam, gestuurd door de geest of ingesteldheid.

Vanuit het Oosten
In de loop der tijden ontstonden in het Verre Oosten grote 
feodale rijken.  Deze rijken ontstonden door overwinningen op 
kleinere staatjes. De soldaten vochten lijf aan lijf met allerlei 
wapens. Dit vechten werd op oefenterreinen voorbereid. Uit 
deze training in oorlogvoering ontstonden de oosterse vecht-
sporten die gebruik maken van wapens.

De heersers van deze feodale rijken wilden hun macht besten-
digen en moesten opstanden van landbouwers en arbeiders 
onderdrukken.  Daarom verboden ze deze zogenaamde lagere 
klassen om wapens te bezitten, te dragen en te gebruiken. Om 
zich te beschermen moesten de mensen noodgedwongen ver-
dedigings- en aanvalstechnieken ontwikkelen zonder wapens 
of moesten ze leren hun werktuigen te gebruiken als wapens.

Deze vechtkunsten zonder wapens werden aangeleerd en ge-
oefend in “scholen” met bekwame meesters, die elk hun eigen 
nadruk legden. Sommigen van die meesters slaagden erin een 
grote aanhang te winnen en een aparte stijl of kunst te ontwik-
kelen. Zo ontstonden de verschillende oosterse vechtsporten.

Het zou duren tot na de tweede wereldoorlog vooraleer de 
eeuwenoude vechtkunsten hun weg vonden naar het Westen.

Overzicht van belangrijke jaartallen voor 
de oosterse vechtsportfederaties

2000 VC : ontstaan van Wushu

5e eeuw NC: ontstaan van Taekwondo

1600: ontstaan van Ju-jitsu

1609: ontstaan van Karate

1882: ontstaan van Judo in Japan. 

 Meerster Jigoro Kano opent zijn eigen   

 school onder de naam “Kodokan Judo”.

1902: oprichting van de 1ste Belgische ju-jitsu club

1914-1918: 1ste vermelding van Judo in België 

1965: introductie van Karate in België

1970: introductie van Taekwondo in België

1970: introductie van Wushu in België en Europa

1981: de fusie van de ‘Stichting Vlaamse Liga voor judo    

 en gevechtskunsten’ met de ‘Vlaamse  Judobond’ 

 leidt tot het ontstaan van de “Vlaamse Judofederatie”.

1983: oprichting van de Vlaamse Taekwondo Bond

1985: oprichting van de overkoepelende Vlaamse Karate 

 Federatie

1990: oprichting Vlaamse Wushufederatie 

2009: ‘Oosterse Vechtsporten – Sporttak in de kijker – 2009’

Auteur: VKF
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  staat om uitgevoerd te worden en indien er geen 
  mogelijkheid is om de hulp van de overheid in te 
  roepen noch mogelijkheid om het gevaar op een 
  andere wijze af te weren.
 c die ogenblikkelijk is: 
  als de aanranding reeds voltooid is of in geval van  
  toekomstig gevaar kan geen wettige verdediging  
  ingeroepen worden: in het eerste geval zou het 
  kunnen gaan om een daad van wraakneming en in  
  het laatste geval zou de reactie van het slachtoffer 
  te voorbarig zijn; in deze gevallen echter zouden wel  
  verzachtende omstandigheden ( Artikel 79 tot 85  
  SWB) of strafverminderende verschoningsgronden  
  (Artikel 411 tot 415 SWB) ( door provocatie) in 
  aanmerking kunnen genomen worden.
 c  tegen een ernstige aanval: 
  d.w.z. dat het moet gaan om een aanslag tegen het  
  leven (zware slagen en verwondingen) of de 
  integriteit van het lichaam (aanranding op de 
  eerbaarheid, verkrachting, verminking).

2. De aanval moet onwettig zijn.
  Een dronken persoon die door de politie wordt 
  meegevoerd en zich hiertegen verzet waardoor de 
  politie geweld moet gebruiken kan zich niet beroepen  
  op artikel 416 SWB.

3. De aanval moet gericht zijn tegen personen
  Er is geen wettige verdediging op het gebied van een  
  aanslag op eigendommen of goederen. Indien het slacht 
  offer toch een actie - dit wordt wel steeds afgeraden - 
  zou ondernemen, kan de noodweer ingeroepen worden  
  door het slachtoffer dat zijn eigendom wil vrijwaren.   
  Verder is nog de mogelijkheid voorzien door Artikel 1,3°  
  van de wet op de voorlopige hechtenis:  “Iedere paticulier  
  die iemand vasthoudt die bij een misdaad of wanbedrijf  
  op heterdaad betrapt werd, geeft de feiten onverwijld  
  aan bij een agent van de openbare macht…”  Biedt de 
  dader in dit geval weerstand, dan mag ‘geweld’ 
  gebruikt worden.

4. Het verweer moet in verhouding zijn met de aanval
  Een duw tegen de schouder in een discotheek 
  mag niet resulteren in de hospitalisatie of de dood 
  van de persoon die de duw gaf.

Deze tekst is een korte samenvatting van artikels die men 
terug kan vinden in het Strafwetboek (SWB). Vooraleer men 
wettige verdediging ‘toepast’, dient men zich goed bewust 
te zijn van de context. Beoefenaars van vechtsporten die hun 
sport als zelfverdedigingskunst zien, moeten steeds een juist 
begrip van ‘wettige verdediging’ voor ogen hebben.

Oosterse vechtporten: 
veiligheid en kwaliteit voorop

Veiligheid
De aggressiecoördinator tegen ‘zinloos geweld’
In deze tijd duikt geregeld de term ‘zinloos geweld’ op.  In-
derdaad, in de media wordt gerapporteerd over ogenschijn-
lijk ‘zinloze’ vormen van agressie, vooral door jongeren, die 
levensbedreigende vormen aannemen.

Ook in het onderwijs worden dergelijke fenomenen vastge-
steld: vandalisme, steaming, vechtpartijen … komen vaker 
voor en moeten worden tegengegaan.
Sommige scholen zoeken daarvoor heil in een ‘agressie-
coördinator’, een vertrouwenspersoon die de aanwezige 
agressie in sommige leerlingengroepen moet trachten te 
kanaliseren.
Heel vaak, meestal zelfs, wordt daarvoor beroep gedaan op 
een leerkracht lichamelijke opvoeding die ook nog gespeci-
aliseerd is in een of andere oosterse vechtsport.

De filosofie van respect, discipline en hoffelijkheid die aan 
de oosterse vechtsporten eigen is, de opvoedkundige waar-
den ervan, zijn daar niet vreemd aan.

Risicovechtsporten en oosterse vechtsporten 
In het Decreet op de Risicovechtsporten, uitgevaardigd 
door de Vlaamse Regering, wordt vastgelegd aan welke 
veiligheidsvoorschriften onder meer een vechtsport moet 
voldoen om als voldoende veilig beschouwd te worden 
voor de beoefenaars, vooral voor jongeren.

De oosterse vechtsporten, zoals ze bedreven worden in de 
erkende sportfederaties  voor judo, ju-jitsu, karate, 
taekwondo en wushu voldoen aan deze bepalingen en 
kunnen daardoor opgenomen worden door Bloso in de lijst 
van gesubsidieerde sporttakken.

Het principe van het respect voor de fysieke en mentale 
integriteit van de tegenstander, eigen aan deze oosterse 
vechtsporten, is daar niet vreemd aan.

Oosterse vechtsport en opvoeding 
Meer dan in andere sporttakken, wordt in de oosterse 
vechtsporten de nadruk gelegd op de zogenaamd ‘opvoe-

Het ritueel groeten werd daarvan een uiterlijke vorm.  

Wie een oosterse vechtsport beoefent, leert in alle om-
standigheden respectvol en dankbaar te groeten: bij het 
betreden van de oefenruimte, bij het begin en einde van 
een trainingssessie, bij het begin en einde van een part-
neroefening, bij het aanspreken van elkaar en bij vele an-
dere gelegenheden.
Ook bij wedstrijden wordt op geregelde momenten (ver-
plicht) gegroet naar tegenstander, scheidsrechter, publiek…

Dojo Kun of de opvoedende aspecten 
van oosterse vechtsporten
De ongeschreven gedragsregels van de bushido werden 
bestudeerd en uitgewerkt in een aantal voorschriften.  
In elke oefenruimte voor oosterse vechtsporten worden 
een aantal van deze gedragvoorschriften gebruikt om het 
oefenen met elkaar te regelen.

Deze voorschriften werden vooral uitgewerkt en naar voor 
geschoven op het moment dat de oosterse vechtsporten 
werden ingevoerd in het onderwijs. Op die manier werden 
de opvoedende aspecten van het beoefenen van een oos-
terse vechtsport door kinderen en jongeren in de verf gezet.

Sommige vechtsporten werken met enkele cruciale voor-
schriften, andere vechtsporten hebben een zeer uitgebrei-
de, gedetailleerde lijst.

Deze voorschriften verwijzen allemaal naar het streven naar 
één of andere mentale eigenschap die nuttig is bij het beoe-
fenen van de vechtkunst.

De voornaamste voorschriften zijn respect, hoffelijkheid, 
rechtschapenheid, moed, eerlijkheid, zelfbeheersing, nede-
righeid, mededogen en de bereidheid zich te blijven 
ontwikkelen.

Gordels en kleuren maken 
onderscheid
Alle oosterse vechtsporten hanteren graden voor het tonen 
van het niveau van een beoefenaar.  
Oorspronkelijk bestonden alleen de graad van leerling en 
de graad van meester.
Echter, om meer onderscheid te kunnen brengen, werden 
meerdere graden ingevoerd. Deze graden worden door 
gekleurde gordels aangetoond.

In elke vechtsport worden de graden gegroepeerd volgens 
verworven bekwaamheid: leerlingen-graden en meester-
graden. En om een graad te behalen, moet je aan een aantal 
eisen voldoen.

Voor elke vechtsport is het gradensysteem anders. Sommi-
gen hebben maar enkele graden, anderen voeren meerdere 
graden in. Sommigen gebruiken alleen wit en zwart, ande-
ren gebruiken meerdere kleuren, ook in de meestergraden.
De meester-graden worden doorgaans aangeduid door de 
“zwarte gordel”. De leerlingen-graden kunnen door verschil-

lende kleuren aangetoond worden. Bij sommigen gaat dat 
over wit, geel, oranje, groen, blauw en bruin.

Sommige vechtsporten lassen ook tussengraden in, voor 
de jeugd, zodat ze hun “vordering” of vooruitgang kunnen 
tonen. Een tussengraad is dan zoiets als “een goed rapport”.

Bij wedstrijden dragen kampers vaak ook gekleurde gordels, 
maar dan alleen om de twee kampers van elkaar te onder-
scheiden: ofwel wit en rood , ofwel blauw en rood.
Beschermingstukken (handschoen, overschoenen, helmen, 
borstpantsers) zijn ook blauw of rood gekleurd bij een wed-
strijd, en soms ook de kimono.

Een juridisch aspect: 
de wettige verdediging

In een beschaafde maatschappij wordt de bescherming van 
de rechten van eenieder verzekerd door de Staat die voor-
ziet in een gerechtelijk en politioneel apparaat.  
Het is een individu dus niet meer toegelaten zijn toevlucht 
te nemen tot enige vorm van geweld om zichzelf recht te 
verschaffen.

Er kunnen zich echter bepaalde situaties voordoen waarbij 
de Staat de gelegenheid of mogelijkheid niet heeft om haar 
beschermende rol te spelen, en in dergelijke gevallen heeft 
de burger het recht om de eerbiediging van zijn rechten en 
belangen te verzekeren.

Voor wat het fysieke betreft wordt dit recht de wettige 
verdediging of noodweer genoemd. In het Strafwetboek 
(Artikel 416) spreekt men van wettige verdediging wanneer 
de volgende 4 punten gelijktijdig vervuld zijn:

 1. De ogenblikkelijke noodzaak van verdediging  
   tegen een ernstige aanval
 2. De aanval moet onwettig zijn
 3. De aanval moet gericht zijn tegen personen
 4. Het verweer moet in verhouding zijn met 
   de aanval

Hierna enige verduidelijking van deze voorwaarden :
1. De ogenblikkelijke noodzaak van verdediging tegen  
 een ernstige aanval.
 c een noodzakelijke verdediging: 
  in het geval dat de aanval begonnen is of op het punt  
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De kwaliteit van de verschillende echelons van een erkende 
federatie worden bewaakt en gestuurd door diverse com-
missies.
Zo staat de commissie Medisch Verantwoord Sporten in 
voor een gezonde sportbeoefening voor alle leden en de 
Jeugdcommissie voor veiligheid en degelijke, opvoedkun-
dige en kindgerichte leer- en spelactiviteiten.

De oosterse vechtsporten stellen hoge kwalitatieve eisen 
aan diegenen die zij een dangraad of “zwarte gordel” toe-
kennen.
De Gradencommissies stellen de exameneisen op en sturen 
en bewaken zo de toekenning van kwaliteitsgraden binnen 
de eigen stijl of school.

De kwaliteit van de beoefening wordt op competitieniveau 
gecontroleerd door de arbitragecommissie, die instaat voor 
de bijsturing en het toepassen van de competitiereglemen-
ten en wedstrijdorganisaties.

De specifieke kwaliteiten van de oosterse vechtsporten 
liggen echter niet alleen op het bestuurlijke, sportieve of 
competitieve vlak.
Deze vechtsporten zijn oosters, en steunen op een oosterse 
filosofische visie op de mens en zijn ontwikkeling.

Respect, discipline en hoffelijkheid vormen de basis voor een 
kwaliteitsvolle geestelijke en lichamelijke ontplooiing van 
diegenen die een oosterse vechtsport beoefenen.  h

dende waarden’, uitgeschreven in de voorschriften die het 
oefenen in vechten regelen.
Iedereen die lang een oosterse vechtsport beoefent, zegt na 
verloop van tijd dat deze sport op een of andere manier een 
grote invloed heeft op zijn leven, op zijn karakter en men-
tale ontwikkeling. En dat geldt zeker voor kinderen. Vele 
ouders, soms op aanraden van een gespecialiseerde arts, 
brengen hun kinderen naar de oosterse vechtsport-club 
omwille van de gunstige invloed op de opvoeding en vor-
ming. Een goede opvoeding, maximaal rendement ervan, 
kan slechts in een voor het kind veilige omgeving. Ondanks 
het ‘vechten’ ervaart een kind geen agressie en krijgt het 
geen onveilig gevoel binnen de oosterse vechtsporten. De 
strakke discipline die nodig is om het beoefenen van een 
vechtsport op een veilige manier te kunnen laten verlopen, 
biedt structuur aan onzekere kinderen, biedt hen een vei-
lige, voorspelbare, leeromgeving.

De voorschriften van de dojo kun, waar alle sportclubs van 
de door Bloso erkende federaties voor oosterse vechtspor-
ten zich aan houden, zijn daar niet vreemd aan.

Een medisch verantwoorde sport voor jong en oud
Het oefenen in gevecht is een fysiek en mentaal intensieve 
activiteit. Iemand die een oosterse vechtsport beoefent, 
moet over een goed getraind lichaam beschikken, om alle 
vaardigheden met een maximaal effect te kunnen toe-
passen. Fysieke training is daarom inherent aan oosterse 
vechtsporten.
Zware fysieke training kan echter een gezondheidsrisico 
vormen, wanneer onvoldoende rekening gehouden wordt 
met de regels voor medisch verantwoord sporten.
Elke oosterse vechtsport-federatie houdt daarmee terdege 
rekening en vormt zijn lesgevers in de specifieke aspecten 
van medisch verantwoord sporten en vechten.

Veiligheid, ook bij competitie
In de loop van de 20ste eeuw groeide binnen de oosterse 
vechtsporten meer en meer de vraag naar vormen van 
competitie waarin de atleten zich met elkaar konden meten 
binnen de beoefende oosterse vechtsport. 
Om het verdedigingsaspect in een competitievorm te kun-
nen gieten moest een systeem van kampregels en beoorde-
lingscriteria opgezet worden.

Deze competitie bestond in het begin alleen voor volwas-
sen mannen, maar meer en meer eisten ook vrouwen het 
recht om zich te kunnen meten in de vechtkunst. 
De enorme toename van zeer jonge beoefenaars was oor-
zaak van het ontstaan van de jeugdcompetitie in oosterse 
vechtsporten.

De kampregels en kampvoorwaarden werden zo opgesteld, 
dat het risico op een kwetsuur, hoe gering ook, minimaal 
wordt.
Men is er zich terdege van bewust dat het enthousiasme 
van de soms jonge en weinig ervaren kampers een veilig-
heidsrisico inhoudt en daarom werden voor kinderen in 
competitie de veiligheidsvoorschriften zeer streng op-
gesteld en toegepast door speciaal daarvoor opgeleide 
scheidsrechters.

Kwaliteit: 
De oosterse vechtsporten judo, ju-jitsu, karate, taekwondo 
en wushu hebben zich georganiseerd in vechtsportfede-
raties om te voldoen aan de eisen van een kwaliteitsvolle 
sportclub.

Bloso vraagt aan de federaties die zij subsidieert dat zij vol-
doen aan een aantal normen van integrale kwaliteitszorg, 
gericht op sportverenigingen. Bloso stimuleert de federaties 
om aan hoge kwaliteitseisen te voldoen.
De oosterse vechtsport-federaties werken nauw samen met 
de Vlaamse Trainersschool van Bloso, waardoor via de speci-
fieke denkcellen de kwaliteit van de opleiding van lesgevers 
gegarandeerd wordt.
De stijlgroepen richten geregeld vormingssessies in voor 
hun instructeurs, zodat de kwaliteit van de stijl-overdracht 
optimaal blijft.
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Het ontstaan van de judosport

Judo is uitgegroeid tot een olympische sport die zijn oor-
sprong vindt in het ju-jitsu. 

Judo kent zoals vele krijgskunsten zijn oorsprong in Japan 
(1882). 
Jigoro Kano ontwikkelde, na het uitgebreid bestuderen van 
het ju-jitsu, een nieuwe systeem van gevecht met de blote 
hand , JUDO. 

Hij had een andere filosofie voor ogen over de sport “judo” 
die hij creëerde 

vanuit het ju-jutsu. Jigoro Kano legde vooral de nadruk op de 
fysieke en geestelijke aspecten. Uiteraard telde het resultaat 
eveneens, doch het respect voor de tegenstander werd min-
stens even belangrijk bevonden.

Deze filosofie kwam in 1922 tot ontplooiing met de spreu-
ken:  “Jita Kyoei” (onderlinge weldaad) en “Seiryoku Zenyo 
(maximum resultaat).

Of zoals Jigoro Kano het zelf onderrichtte:  “Judo is het prin-
cipe van het meest nuttige gebruik van lichaam en geest”. 

De training bestond uit een spel van aanval en verdediging 
met een verantwoordelijkheid ten opzichte van de oefen-
partner, zodat judo = “zachte weg” zijn betekenis kreeg. 

Het begin van het judo in België

Er was reeds sprake van judo in België voor 1914-1918 maar 
de eerste schuchtere poging om een federatie te stichten 
werd pas genomen tijdens de oorlog in 1943. 

De eerste Belgische Judofederatie werd pas gesticht op 
6 juni 1949. 
De BFJJV (de Belgische Federatie Judo en Ju-Jitsu vereniging) 
werd toen als enige federatie erkend door het Olympisch 
Comité. Deze eerste federatie was werkzaam over heel België 
maar bevatte slechts leden uit Brussel en het Franstalig 
landsgedeelte.
Kort na de stichting van de eerste federatie werd een andere 
federatie geboren: de Belgische Amateur Judo Associatie, 
kortom de BELAJA met vooral leden uit Vlaanderen en 
Brussel en meer specifiek uit de regio Antwerpen.

In 1954 werd kennis gemaakt met het kodokan judo door de 
aanstelling van Meester Ichiro Abe (toen 6de dan) als tech-
nisch directeur bij de BFJJV. De fijnheid en de snelheid van 
uitvoering van de judobewegingen door Meester Abe waren 
voor de Belgen een ware revolutie.

Onmiddellijk nadat Meester Abe zijn intrede had gedaan bij 
de BFJJV, kwam een andere Japanner naar België. Meester 
Tokyo Hirano (toen 6de dan) werd technisch directeur van de 
BELAJA.

Beide federaties fuseerde in 1958 wat resulteerde in  de stich-
ting van de Belgische Judobond (BJB). 

In 1965 werd er een nieuwe Vlaamse Federatie gesticht door 
afscheuring van de BJB nl. de Vlaamse Liga voor Judo en 
Vechtkunsten (VLJV). 

Volgens het decreet (KB) van 2 maart 1977, werden de 
unitaire sportbonden, indien ze nog wensten gesubsidieerd 
te worden door de overheid, verplicht tot vleugelvorming 
over te gaan. In 1979 kwamen zo de “Vlaamse Judobond” en 
de “Lige Francophone de Judo” tot stand. De BJB werd het 
overkoepelend orgaan van beide vleugels. 

De fusie in 1981 tussen de Vlaamse Judobond en de Vlaamse 
Liga voor judo en vechtkunsten was er de oorzaak van dat 
de naam terug veranderde waardoor de huidige “ Vlaamse 
Judofederatie” was geboren.

Evolutie van het wedstrijdjudo

In 1949 werd reeds het eerste Kampioenschap van België 
georganiseerd. 
Ook hadden vanaf 1949 de eerste interlanden plaats tussen 
België en de naburige landen. 

De eerste wereldkampioenschappen vonden plaats in 1954 
in Japan, het judoland bij uitstek. Japan bleef ten andere nog 
enige jaren organisator van de Wereld-kampioenschappen.

In die tijd waren er nog geen gewichtsklassen en was het 
wedstrijdjudo enkel weggelegd voor de mannen. Begin 1960 
kwam er verandering in de gewichtsreeksen en werden 3 
gewichten ingevoerd nl. licht, halfzwaar en zwaar. Daarna 
kende de judosport een evolutie in de gewichtsreeksen en 
beschikken we nu in 2008 over 7 gewichtreeksen voor de 
heren en 7 gewichtsreeksen voor de dames.

Er werd door België voor het eerst deelgenomen aan de 
Europese Kampioenschappen in 1953. De Belgen kaapten 
tal van medailles weg in de verschillende reeksen in de jaren 
50 , 60 en 70.

Het damesjudo kende zijn opmars pas in 1974. We mogen 
hier wel stellen dat 1974 de uiteindelijke start geweest  is 
voor het Belgische damesjudo in competitie. 
De inrichting van het eerste Europese Kampioenschap voor 
dames vond plaats in 1975. Tot op  heden hebben de dames 
de grootste Belgische successen behaald op alle fronten, zo-
wel op Europees als op wereldvlak als op Olympische Spelen.  
      
Boegbeelden in de judosport waren uiteraard Robert Van-
dewalle en Ingrid Berghmans. In de jaren 80 kwam - dankzij 
deze boegbeelden die vele Europese, Wereld- en Olympische 
titels wegkaapten - de judosport in de media en won onze 
sport aan populariteit.

Judo:
voor elk wat wils
Judo is niet enkel een sport om competitief te beoefenen. 
Ook recreatief komt men ruimschoots aan zijn trekken in de ju-
dosport. De grote waaier aan verschillende judotechnieken en 
kata’s (opgelegde stijloefeningen) maakt het tevens mogelijk 
om recreatief hoge doelstellingen te kunnen plaatsen. 
De laatste jaren zijn de “katatornooien” (tornooien waar opge-
legde stijloefeningen dienen gedemonstreerd te worden) en de 
“mastertornooien” (tornooien voor senioren boven 35 jaar) in 
hun opmars. Zowel op Vlaams, Belgisch en internationaal vlak 
kan men zich reeds meten met andere judoka’s.  

Als recreatieve judoka kan je eveneens de felbegeerde zwarte 
gordel behalen via de “technische weg”. De competitieve ju-
doka’s kunnen hun zwarte gordel behalen via de competitieve 
weg.

Ook de kinderen, jongvolwassenen, volwassenen en senioren 
kunnen hun weg vinden naar de Vlaamse judoclubs. Via www.
vjf.be kan je een club zoeken in je buurt. Neem gerust een kijkje 
op de site en breng vervolgens eens een bezoekje aan een ju-
doclub. De verschillende judoclubs zullen je van harte welkom 
heten. Het hele jaar door kan iedereen via 4 gratis judolessen 
vrijblijvend kennismaken met de judosport. Tijdens de maan-
den september en oktober kan je zelfs genieten van 8 gratis 
judolessen. 

Vanaf de graad van 1ste dan kan je je vervolmaken om les te 
geven aan  jeugdige judoka’s. Via de initiator cursus worden 
er kersverse trainers in spé klaargestoomd om de trainingen 
in de club op een pedagogische verantwoorde wijze te geven. 
Daarna kan je je verder bijscholen tot trainer B of trainer A. 

Wens je zelf geen competities meer mee te doen maar wil je 
toch nog verbonden blijven met de competitie, dan kan je je 
vervolmaken als scheidsrechter of als tijdopnemer. 

Ook het “gehandicapten judo” en het “kleuterjudo” hebben hun 
intrede gemaakt binnen de Vlaamse Judofederatie en kent veel 

interesse.  De laatste jaren werd er veel aandacht besteed aan 
deze doelgroepen en werd er veel werk verricht ten behoeve 
van deze groepen.

In 2009 stapt de Vlaamse Judofederatie in op het prioriteiten-
beleid “seniorensport”. Hiermee wordt getracht de senioren-
sport binnen de VJF nog verder uit te breiden en kwalitatief te 
verbeteren.

Iedereen is welkom bij de Vlaamse Judofederatie. Je vindt zeker 
je gading in ons ruim aanbod. Kortom:  er is voor elk wat wils!. 

Jigoro Kano

Meester Ichiro Abe

Auteur: VJF



12 13

In hun voetsporen volgden nog tal van vrouwelijke 
Vlaamse judoka’s zoals Gella Vandecaveye, Ulla Werbrouck, 
Heidi Rakels, Ann Simons en Inge Clement. 

Ook de huidige  generatie met Ilse Heylen, Leen Dom , 
Cathérine Jacques en Katrien Verheeke zorgt nog steeds 
voor tal van successen.

Robert Vandewalle kende vanaf 1971 zijn opmars. Op de 
Olympische Spelen van Moskou behaalde hij goud en hij 
zou blijven schitteren tot in 1988 met een bronzen medaille 
op de Olympische Spelen te Seoul en zelfs in 1989 met een 
bronzen medaille op het EK te Helsinki.  In zijn voetsporen 
volgden later nog Johan Laats, Harry Vanbarneveld en Daan 
De Cooman. 

De opvolging is verzekerd door de huidige generatie met 
onder meer Dirk Van Tichelt die in 2007 en 2008 prachtige 
resultaten behaalde.
Zowel bij de mannen als bij de vrouwen staat binnenkort 
terug een nieuwe jeugdige lichting klaar om de fakkel over 
te nemen.

Doelstellingen van de federatie

De Vlaamse Judofederatie vzw heeft tot doelstelling alle  
judoclubs in Vlaanderen met inbegrip Brussels Hoofdstede-
lijk Gewest in één federatie te verenigen en de judosport te 

verspreiden, aan te leren en te beoefenen zowel op regio-
naal , nationaal als internationaal vlak en dit met aandacht 
voor de verschillende doelgroepen in Vlaanderen. De 
Vlaamse Judofederatie tracht dit te bereiken door middel 
van het nemen van tal van initiatieven ter bevordering van 
de judosportbeoefening op zelfverdediging, recreatief en 
competitief vlak rekening houdend met de opvoedende 
waarden van het judo. Tevens tracht de Vlaamse Judofede-
ratie zoveel mogelijk Vlaamse jongeren warm te maken voor 
de judosport en hen de nodige mogelijkheden en onder-
steuning aan te bieden met als doel de ontwikkeling van de 
jonge judoka tot topsporter. 

Opvoedende waarden - Etiquette

Zoals reeds aangehaald legde Kano de nadruk op (ju)DO, 
wat weg of principe impliceert. Initieel beschouwde Kano 
judo vooral als een opvoedkundige methode. Nog steeds 
worden de traditionele waarden hoog in het vaandel gedra-
gen met het naleven van de gedragscodes. De gedragsco-
des: bescheidenheid, moed, beleefdheid, zelfcontrole, res-
pect, vriendschap, eerlijkheid en eerbied worden blijvend 
gecommuniceerd naar de clubs en de jonge judoka’s.
Dankzij de judosport leren de jongeren agressie te controle-
ren en in een positieve context te gebruiken. 

In het judo vinden we tevens een aantal oosterse levensge-
woonten terug die  inspiratie geven om menswaardiger met 
elkaar om te gaan. Men kan dit vooral merken aan :
 c   de oefenruimte of de ‘dojo’ die een serene en rustige  
  sfeer uitstraalt waar men niet eet en waar men zo  
  weinig mogelijk praat om zich beter op de studie te  
  kunnen concentreren,
 c   de groet , nl een buiging die achting uitstraalt voor  
  onze medemens of partner, 
 c   de kledij die steeds zuiver en verzorgd dient te zijn
 c   de hygiëne die aan een minimum van regels onder- 
  worpen is zoals bijvoorbeeld nagels van handen en  
  voeten kort geknipt houden, geen scherpe 
  voorwerpen dragen die de partner kunnen kwetsen,  
  zoals ringen, oorbellen, armbanden 

Judo ideaal voor kinderen

Judo is een sport die zeer veel beoefenaars kent over de 
hele wereld en deel uitmaakt van het olympisch program-
ma. De meesten beoefenen de judosport op een recreatieve 
manier. Het grootste deel van deze beoefenaars zijn kinde-
ren en jongeren. Een kleiner aantal beoefent het judo ook 
als wedstrijdsport. 

Judo bevordert je lichamelijke en motorische ontwikkeling in 
positieve zin. Alle aspecten van het bewegen (rennen, hollen, 
draaien, keren, vallen, rollen, kruipen enz) komen in het judo 
aan bod. Judo is daardoor een uitermate geschikte sport 
voor kinderen die gewoon hun energie kwijt willen of voor 
kinderen met een bewegingsachterstand of met coördinatie-
problemen. Vele oefeningen worden tijdens  een judoles in 
spelvormen gegoten, zodat de judotechnieken spelenderwijs 
en op een leuke manier aangeleerd kunnen worden.

De judosport is ook geschikt voor de ontwikkeling van coör-
dinatie, lenigheid, behendigheid en kracht. Ook sociale en 
opvoedkundige aspecten komen ruimschoots aan bod. 

Daar judo getweeën wordt beoefend moet je leren omgaan 
met elkaar en elkaar met respect leren behandelen. Je leert 
de judotechnieken uit te voeren zonder elkaar pijn te doen. 
Ook kan je niet altijd winnen, positief leren omgaan met 
winst en verlies hoort ook bij de judosport.

Judo is een contactsport met een groot stoei-element maar 
dan wel onderhevig aan enkele “strenge” regels. Discipline is 
dan ook zeer belangrijk en zorgt ervoor dat judo veilig kan 
beoefend worden.

Even de belangrijkste voordelen van de judosport op 
een rijtje:
 c   Het houdt je lichaam gezond en fit
 c   Het verbetert de coördinatie, behendigheid, 
  lenigheid en kracht
 c   Je krijgt meer zelfvertrouwen
 c   Je leert met respect omgaan met de anderen
 c   Je leert je grenzen te verleggen
 c   Je leert positief om te gaan met agressie 
 c   Je leert om te gaan met winst en verlies

Binnen de Vlaamse Judofederatie kunnen kinderen reeds 
vanaf de leeftijd van 9 jaar deelnemen aan competities. 
Deze tornooien zijn op kinderformaat zodat de drempel 
niet te hoog ligt om deel te nemen aan je eerste judotor-
nooi. Het moet leuk en aangenaam blijven en vooral mag 
een wedstrijddag niet te lang duren. Later kunnen de kinde-
ren doorgroeien naar tornooien op een hoger niveau.

Om een tornooi haalbaar en aangenaam te maken voor de 
kinderen zijn volgende aanpassingen aangebracht aan het 
wedstrijdreglement:
 c   reeksen van maximaal 4 à 5 kampertjes
 c   de totale kamptijd is kleiner
 c   de afmetingen van de mat zijn kleiner
 c   het gewichtsverschil is maximaal 10%
 c   er werden in het reglement “niet toegelaten 
  technieken” gedefiniëerd 
 c   kindvriendelijke scheidsrechters => uitleg bij een  

  verwittiging of straf
 c straffen aangepast => eerst krijgt men een 
  verwittiging bij een gemaakte fout pas daarna 
  een straf
 c   alle deelnemers krijgen dezelfde medaille of 
  aandenken => iedereen heeft even goed 
  gepresteerd.

De judosport in cijfers

75% van de leden zijn jongens of mannen.
Judo, een specifieke mannensport…? 
Niets is minder waar.

Op 30/09/2008 telde de Vlaamse Judofederatie 17.967 
leden. Voor het eerst in jaren zitten we terug in de lift met 
ons ledenaantal en naderen we terug de 18.000 leden. 

Het is tegenwoordig moeilijker dan ooit om jongeren te 
laten kiezen tussen een zweterig partijtje sporten en de 
makkelijkere weg naar de computer. 
Toch zal de Vlaamse Judofederatie er alles aan blijven doen 
om deze stijgende ledentendens te behouden. Door middel 
van talrijke promotieacties en kwaliteits-verbetering blijven 
wij er van overtuigd dat deze stijgende tendens nog kan 
evolueren.  We nemen alvast een goede start in 2009 met de 
actie “Sporttak in de kijker 2009”.

Het is ook interessant om enkele cijfers qua leeftijd, geslacht 
en provincie te vergelijken. De meeste clubs hanteren een 
minimum leeftijd van 6 jaar om in de judosport in te stap-
pen. Deze trend is stilaan aan het wijzigen daar de Vlaamse 
Judofederatie sedert een tweetal jaar zijn aanbod verruimd 
heeft met het ‘kleuterjudo’. Het kleuterjudo richt zich tot 
judoka’s onder de 6 jaar. Door het ter beschikking stellen 

Gella Vandecaveye De meesten beoefenen de judosport op een recreatieve manier. 
Het grootste deel van deze beoefenaars zijn kinderen en jongeren.

De meeste clubs hanteren een minimum leeftijd van 6 jaar om
in de judosport in te stappen.

‘Jita Kyoei - Seiryoku Zenyo’ voorzitter Jacques Martens
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van een CD Rom “kleuterjudo” met een aantal uitgewerkte 
lessen, vinden deze  kleuters nu ook hun weg naar verschil-
lende judoclubs in Vlaanderen. Deze leeftijdsgroep geniet 
bovendien van een speciaal tarief bij de Vlaamse Judofede-
ratie en ontvangt bij aansluiting een aangepaste en kind-
vriendelijke vergunningskaart.

Op alle leeftijdsvlakken beoefenen veel meer jongens/man-
nen dan meisjes/vrouwen de judosport. Dit resulteert in 
een totaal van 13.600 jongens en mannen ten opzichte van 
4.367 meisjes en vrouwen. Het vrouwelijke geslacht haalt 
amper 25% van het ledenaantal ten opzichte van de 75%  
aan leden van het mannelijke geslacht. Dit kan te wijten zijn 
aan het stoere imago van de judosport. Toch kunnen we 
duidelijk stellen dat in de loop der jaren de meeste presta-
ties op topniveau door Belgische vrouwen werden gepres-
teerd in de judosport.

Oost-Vlaanderen is de provincie met het meeste aantal 
leden (4.795 of 27%), op de voet gevolgd door de provincie 
West Vlaanderen (4.262 of 24%).

Zowel bij de meisjes als bij de jongens tellen we het hoog-
ste aantal aangesloten leden binnen de leeftijdsgroep 8 
tot 11 jarigen, gevolgd door de leeftijdsgroep van 12 tot 15 
jarigen. Bij beide geslachtsgroepen zien we een heropflak-
kering van leden bij de leeftijdsgroep 26-45 jaar. Dit kan 
ondermeer te danken zijn aan de ex-judoleden die met hun 
kinderen terug de weg vinden naar een judoclub.

Het “drop-out” fenomeen manifesteert zich zichtbaar voor 
beide geslachten tussen de 16 en 25 jaar. 

“De judomicrobe had mij direct 
te pakken!”

Een kijkje achter de schermen van de 
topjudoka’s Ilse Heylen en Cathérine Jacques

Ilse Heylen, Cathérine Jacques en Dirk Van Tichelt verte-
genwoordigen het Belgische Judo met veel bravoure in het 
binnen- en buitenland. Zij leverden in 2007 en 2008 schit-

terende prestaties en kunnen allen een uitgebreid palmares 
voorleggen.

Deze 3 Vlaamse judoka’s plaatsten zich na een hels parcours 
voor de Olympische Spelen. Wie het reilen en zeilen binnen 
de judotopsportwereld kent weet hoe zwaar dit is.

Met een bronzen medaille in Athene zag Ilse een eerste 
olympische droom in vervulling gaan. Ilse behaalde tevens 
schitterende resultaten in 2007 met een derde plaats op de 
Europese Kampioenschappen te Belgrado, een eerste plaats 
op het super A tornooi in Rusland en een derde plaats op 
het super A tornooi te Rotterdam.
Ilse kon dankzij een goede ranking de zware A tornooien in 
het voorjaar 2008 vermijden en zich optimaal klaarstomen 
voor de Europese Kampioenschappen. Een schouderblessu-
re gooide even roet in het eten maar gedreven zoals het een 
echte topatleet betaamt, startte zij met volle moed aan haar 
gewijzigde voorbereiding op de Europese Kampioenschap-
pen te Lissabon (Portugal) waar ze knap zevende eindigde.
Op de Olympische Spelen sleepte Ilse tevens een zevende 
plaats in de wacht ondanks een zware schouderblessure.

Cathérine Jacques sprokkelde in 2007 ook mooie resulta-
ten bijeen met een tweede plaats op het super A tornooi 
te Minsk (Wit Rusland), een derde plaats op het super A 
tornooi te Tallin (Estland) en een derde plaats op het super A 
tornooi te Vejen (Denemarken). Op de Europese Kampioen-
schappen te Belgrado viel zij net buiten de prijzen met een 
vijfde plaats. In 2008 zette zij haar parcours met hetzelfde 
elan verder : Cathérine werd derde op het super A tornooi 
te Sofia en vijfde op het internationaal tornooi te Warschau. 
Deze schitterende resultaten zorgden er mede voor dat zij 
zich kwalificeerde voor de Olympische Spelen. Op de Euro-
pese Kampioenschappen te Lissabon behaalde zij tevens 
een mooie zevende plaats.

Dirk Van Tichelt is de jongste telg van de judotoppers die 
ongetwijfeld zijn doorbraak heeft gemaakt in 2007. Zijn 
begeleiders waren ervan overtuigd dat Dirk een potentiële 
olympische atleet was, maar hij stond een jaar voor de start 
van de Olympische Spelen voor een loodzware opdracht. 
Dirk kon echter moeiteloos met deze zware druk om en won 
op prachtige wijze zilver op het A tornooi te Wenen. Op het 
super A tornooi te Hamburg vocht hij zich eveneens tot in 
de finale en werd tweede. Op het super A tornooi te Parijs 
kaapte hij de vijfde plaats weg. Op de Europese Kampi-
oenschappen te Lissabon  trok Dirk zijn succesvolle peri-
ode door en werd op fantastische en overtuigende wijze 
Europees Kampioen. Dirk kan nu zeker tot de Belgische trots 
gerekend worden met zijn vijfde plaats op de Olympische 
Spelen.      

Ilse, Cathérine en Dirk zijn 3 judoatleten waar de Vlaamse 
Judofederatie fier kan op zijn. Met dit interview heffen we 
een tipje van de sluier van hun topsportbestaan op.
Ilse en Cathérine getuigen in dit interview:

Waarom heb je op jonge leeftijd gekozen voor 
de judosport?
Ilse: Toen mijn zus begonnen was met judo, was ik net 
gestart met turnen. Elke keer na mijn turnles spurtte ik 

met mijn fietsje naar de dojo waar ik mijn zus en de andere 
kinderen in hun wit pakje judo zag doen. Ik was meteen 
verkocht en dacht ‘dat wil ik ook doen’! Het jaar nadien ben 
ik dan met judo gestart. De judomicrobe had me direct te 
pakken.
Cathérine: Ik ben met judo begonnen door een vriendinne-
tje van mijn klas. Zij deed aan judo en vroeg of ik een keertje 
wilde meegaan. Ik twijfelde een beetje maar uiteindelijk heb 
ik me toch laten overhalen. Ik was direct verkocht!!

Probeerde je nog andere sporten uit of waren er andere 
sporten waar je ook in uitblonk?
Ilse: Mijn eerste sport was ballet, maar dat was echt niks 
voor mij. Nadien heb ik een jaartje geturnd, ik deed het 
heel graag en kon het ook goed. Maar eens ik de mat had 
gevoeld was ik daar niet meer van weg te krijgen.
Cathérine: Als kind heb ik heel wat sporten beoefend en 
ook heel wat medailles behaald in andere sporten. Zo deed 
ik o.a. aan turnen, zwemmen, atletiek en korfbal. Ik deed ze 
één voor één heel graag maar langzamerhand hebben ze 
plaats moeten maken voor het judo. Nu doe ik nog steeds 
aan thai-box en muurklimmen. Dit zorgt voor een gezonde 
afwisseling in mijn training.

Hoe reageerde je directe omgeving toen je voor de judo-
sport koos: je ouders, je vrienden en je klasgenoten?
Ilse: Mijn familie was heel positief en uiteindelijk is onze 
hele familie (mijn zus, mijn twee broers en mijn ouders) op 
de judomat beland.
Cathérine: Heel positief, iedereen had snel door dat deze 
sport op mijn lijf geschreven was. Mijn ouders hebben me 
steeds naar elke training en wedstrijd gebracht. Ook nu pro-
beren ze nog steeds naar al mijn wedstrijden te komen.

Hoe intensief dienen jullie te trainen? Hoe ziet jullie dag-
indeling eruit?
Ilse: Momenteel is judo doen mijn werk, dus zoals elke wer-
kende mens ben ik iedere dag met mijn ‘job’ bezig, ook vaak 
in het weekend. Elke dag staan er minstens twee trainingen 
op het programma. Niet alleen judo, maar ook kracht -en 
looptrainingen.
De intensiteit hangt af van de periode, maar judoka’s ken-
nen alleen lichte trainingen als ze gekwetst zijn en daardoor 
niet voluit kunnen gaan. Ik wil steeds het onderste uit de 
kan halen. Als ik me niet 200% kan geven tijdens een trai-
ning voel ik me slecht.
Cathérine: Ik train 2 x per dag, 6 dagen op 7. Een trainings-
dag bestaat meestal uit een judotraining aangevuld met 
een kracht –of conditietraining. De intensiteit is afhankelijk 
van de periode waar we in zitten. Net voor een wedstrijd 
worden de trainingen afgebouwd om fris op de mat te ver-
schijnen. In de opbouwperiode gaat het er stevig aan toe en 
is het dikwijls op de tanden bijten geblazen.

Hebben jullie het gevoel dat jullie een voorbeeldfunctie 
vervullen bij de jeugd in de judosport?
Ilse: Wanneer je al een lange tijd in het judomilieu zit en je 
goede resultaten boekt dan zie je wel dat de jongeren naar 
je opkijken en een droom koesteren van ‘zo goed wil ik ook 
worden’.
Cathérine:  Een beetje wel. Als ik terugkijk naar vroeger 
keek ik enorm op naar de toenmalige toppers.

Ilse Heylen

Cathérine Jacques

Dirk Van Tichelt
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Jullie zijn zeker bekend in het binnenland. Zijn jullie ook 
vedetten in het buitenland?
Ilse: Op judostages en wedstrijden in het buitenland is het 
heel eenvoudig, hoe groter je palmares hoe meer respect je 
krijgt van je tegenstanders en andere judoka’s.
Cathérine:  Vedette is een groot woord, toch gebeurt het 
soms dat ik brieven van fans krijg uit het buitenland. Ook 
ben ik een keertje gevraagd voor de affiche voor het pres-
tige tornooi in Fukuoka te Japan. Dat vond ik een hele eer. 

Hoe zijn jullie gerold in het judo als topsport ? 
Wie heeft jullie opgemerkt en verder begeleid?
Ilse: Aanvankelijk was ik een sparringpartner en een beetje 
opvulling voor de nationale judoploeg, wat me de kans gaf 
om langzaam te groeien onder de grote namen.
Ik ben begeleid door verschillende trainers. Het positieve 
is dat je op die manier van verschillende mensen iets kan 
leren. Vooral Alexander Jatskevitch en Olivier Berghmans 
zagen wel dat ik wel wat potentieel had en ze hebben me 
gebracht tot een topatleet. 
Cathérine:  In 1992 werd ik door de provincie Antwerpen ge-
selecteerd voor een interprovinciaal ploegenkampioenschap. 
Iets later kreeg ik uitnodigingen om stages bij te wonen en 
werd ik geselecteerd voor de European Youth Olympic Days 
(1993). Daar haalde ik mijn eerste grote internationale me-
daille. Vanaf toen verliep alles vrij snel. Ik werd geselecteerd 
voor heel wat stages en tornooien en voor ik het wist stond 
ik op de Wereldkampioenschappen in  Monaco waar ik een 
bronzen medaille behaalde (1996). Daar werd ik opgemerkt 
als beloftevolle jongere door Jean-Marie Dedecker. Vanaf 
toen werd ik geselecteerd voor zowel junior als senioren 
tornooien waar ik behoorlijk mijn mannetje kon staan. Ik 
behaalde medailles op zowel Europese als Wereldkampioen-
schappen. In 2002 werd ik contractueel profatlete bij Bloso. 
Ondertussen heb ik tweemaal deelgenomen aan de Olympi-
sche Spelen. Mijn beste resultaat was een vijfde plaats.

Wat vinden jullie van de combinatie topsport – studie? 
Was  (of is) dit zwaar? Hoe loste je dit op?
Ilse: Ik heb mijn diploma licentiaat lichamelijke opvoeding 

gehaald aan de universiteit van Leuven. Ik kreeg er facili-
teiten om mijn examens een beetje te spreiden, zodat ik 
toch meekon op judostages. Het studeren viel me niet al te 
zwaar, wel het pakket sport. Ik had in mijn opleiding zo’n 10 
à 15 uren sport per week en nadien moest ik nog beginnen 
aan mijn judotrainingen. Veel fuiven of uitgaan heb ik niet 
gedaan, ik was blij wanneer ik na een zware trainings -en 
lesdag in m’n bedje kon kruipen.
Cathérine:  Ik heb orthopedische technieken gestudeerd 
in TS Geel. Dit was een hele goede school waar ze volledig 
achter mijn sportcarrière stonden. Ik kon zonder problemen 
op stage en tijdens de middagpauze had ik de mogelijkheid 
om begeleide krachttraining te doen.

Wat zou je graag doen na je competitiecarrière?
Zou je graag in de judowereld willen blijven werken of zou 
je graag totaal iets anders doen? Gezinnetje stichten?
Ilse: Ik kan judo of sport in het algemeen niet uit mijn leven 
wegdenken. Ook na mijn competitiecarrière zou ik graag 
in het sportmilieu blijven. Als trainer, coach, lesgever of 
clubtrainer. Ik hoop dat ik met mijn diploma licentiaat LO de 
sportmicrobe aan anderen kan doorgeven.
Cathérine:  wat ik zou willen doen na mijn competitiecar-
rière hou ik voorlopig nog eventjes voor mezelf maar als 
hoofdjob zou ik graag iets compleet anders doen. Daarnaast 
wil ik zeker met judo bezig blijven. In welke richting weet ik 
nog niet.

Hebben jullie een persoonlijke doelstelling voor het judo-
jaar 2009 voor ogen?
Ilse: Na een blessurejaar hoop ik in 2009 voluit te kunnen 
gaan zonder hinder te ondervinden van kwetsuren.  Als ik 
blessurevrij ben, weet ik dat ik een podiumplaats waard ben 
op het EK en het WK, mijn twee grote doelen voor 2009.
Cathérine:  Graag zou ik in 2009 een medaille behalen op 
de Europese -en Wereldkampioenschappen.

Voor 2009 is judo samen met 4 andere vechtsporten 
“Sporttak in de Kijker 2009”. Wat wensen jullie de judo-
sport toe in de toekomst? 
Ilse: Veel nieuwe judokaatjes die proeven van onze mooie 
sport.  Veel mooie ippons en veel medailles. Heel veel fun 
op de tatami!
Cathérine:  Vele getalenteerde jongeren die met plezier 
onze mooie sport beoefenen!  h

Wens je meer informatie:
Vlaamse Judofederatie VZW
Lange Akker 10, 9240 Zele

TEL: 052/44.90.16 - FAX: 052/44.97.20
www.vjf.be - vlaamse.judofederatie@skynet.be
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Ju-jitsu:
de krijgskunst
van de Samurai

Ju-jitsu in Vlaanderen

In 1902 richtte Alexander “Ito” Minne, in samenwerking 
met de schermleraar Julien Mertens, in Brussel de eerste 
Belgische ju-jitsuclub op. Eén van zijn leerlingen was Victor 
Boin, die later topsporter in verschillende disciplines was en 
daarna voorzitter van het Belgisch Olympisch Comité. Ju-jitsu 
was gelanceerd in België en kende al snel een grote popula-
riteit. De eerste clubs situeerden zich rond het Brusselse en 
spreidden zich van daaruit verder.

In 1946 begon François Van Haesendonck met ju-jitsu in 
Antwerpen. Hij lag mede aan de basis van de verdere ontwik-
keling van het ju-jitsu en het ontstaan van meerdere clubs 
binnen de provincie Antwerpen. Tot vandaag is François Van 
Haesendonck één van de weinige pioniers die nog steeds 
actief is in onze sport.

Alle ju-jitsuclubs werden in 1988 onder de koepel van Belgi-
sche Ju-Jitsu Federatie gebracht en uiteindelijk in juni 2000 
werd de Vlaamse Ju-Jitsu Federatie opgericht. De VJJF heeft 
als missie het verenigen van alle Vlaamse ju-jitsuclubs (zowel 
recreatief als competitief ) in 1 kwalitatief hoogstaande fede-
ratie. Ze zorgt hierbij dat alle aangesloten ju-jitsuvormen hun 
eigenheid kunnen bewaren en dat de sport ju-jitsu bekend 
wordt over heel Vlaanderen.

Er zijn 73 clubs aangesloten bij de VJJF met 3066 leden, en 
groeiende! In totaal zijn er 2340 heren en 726 dames actief 
binnen de clubs. Als we dit even opdelen naar leeftijdsca-
tegorie, geeft dit 62% leden tussen 0 en 18 jaar, 30% leden 
tussen 18 en 45 jaar en 8% leden ouder dan 45 jaar. De pro-
vincie Antwerpen is koploper met 57% van het totaal aantal 
leden (cijfers van oktober 2008). Bij de jongeren is er een iets 
groter verloop dan bij de ouderen. De VJJF maakt dan ook 
extra promotie voor de jeugd. Eens de sport goed is door-
gedrongen in hart en ziel, zijn de mensen sterk geneigd om 
ze vele jaren (en vaak gedurende heel hun leven) te blijven 
beoefenen. 

Ju-jitsu als recreatiesport

De verschillende invloeden hebben er toe geleid dat er ook 
in Vlaanderen verschillende stijlen beoefend worden.  Som-
mige zijn moderne stijlen, andere stijlen zijn traditioneler en 

werken rechtstreeks onder een Japanse grootmeester.  En 
zoals steeds zijn er meer overeenkomsten dan verschillen.
Om de eigenheid van elke stijl te respecteren heeft de 
Vlaamse Ju-Jitsu Federatie het Regenboogplan ontwik-
keld. Een regenboog is één geheel, maar bestaat toch uit de 
verschillende kleuren.  Elke stijl die er een eigen programma 
op nahoudt en die aan een aantal basisvereisten voldoet kan 
erkend worden.  Al deze stijlen samen vormen één federatie: 
de Vlaamse Ju-Jitsu Federatie.

Er zijn 13 stijlen aangesloten bij de VJJF :
 c   Van Haesendonck 
 c  Tomonokai 
 c   VJJF - Stijl De Wit 
 c   Aikijujutsu Yoseikan 
 c   Kun Tai Ko 
 c   Ryu Kyu Bu Jutsu 
 c   Kujaku Ryu Goshin Jutsu 
 c   Kobo Itschi Ryu 
 c   Sin Ryu
 c   Minne
 c   Tai Jutsu
 c   Ki Musubi Ryu
 c   Hakko Den Shin Ryu

In elk van deze stijlen staat zelfverdediging centraal. Zo kan 
men zichzelf leren verdedigen tegen een aanval door middel 
van bevrijding uit de greep van de tegenstander, door de 
tegenstander te werpen, te klemmen en daarna te controle-
ren met een controletechniek of door het uitvoeren van een 
slag- of stoottechniek. Men leert zich ook verdedigen tegen 
een gewapende aanval. Dit laatste onderdeel is de voorbije 
eeuwen onderhevig geweest aan veranderingen. Nu moet 
men zich bijvoorbeeld kunnen verdedigen tegen een per-
soon met mes, met korte stok (matrak) of zelfs met pistool. 
De oude gewoonten worden evenwel niet vergeten. Het 
hanteren van het “katana” (lange zwaard) van de Samurai 
wordt bij sommige stijlen ook nog aangeleerd.

Al deze technieken worden aangeleerd binnen clubverband. 
Sommige clubs richten zich hierbij specifiek op jongeren, 
volwassenen of ouderen. Telkens varieert de manier van les-
geven naargelang de doelgroep. Zo worden er bijvoorbeeld 
trainingen voorzien met technieken die zich lenen voor men-
sen die al een dagje ouder zijn en worden er speciale

“jūjutsu” of “ju-jitsu” is de verzamelnaam van de oude onge-
wapende Japanse krijgskunsten die werden beoefend door de 
beruchte Japanse Samurai. De vertaling luidt “zachte kunst”.

De strijd op het slagveld werd in eerste instantie beslecht door 
het gebruik van boog en pijl (Kyu-jutsu), de lans of speer (So-
jutsu) en het zwaard (Ken-jutsu).  Wanneer de Samurai ontwa-
pend werd, was het noodzakelijk ongewapend te kunnen verder 
vechten. Als aanvulling op de wapensystemen werd daarom 
het “yoroi kumi uchi” beoefend. Na 1600 onderging het kumi-
uchi een aantal veranderingen en werd de term jūjutsu meer 
gebruikt.  Ook andere benamingen van ongewapend vechten, 
meestal als aanvulling op een gewapende kunst kwamen voor: 
yawara, tai-jutsu, wa-jutsu.
Het echte begin van het jūjutsu is te situeren rond 1600 à 1650 
met het ontstaan van verschillende scholen waarvan de voor-
naamste waren: Kito Ryu en Tenshin-Shinyo Ryu.  Elke school 
specialiseerde zich in zijn eigen technieken die opgetekend wer-
den in geheime schriften (densho).  In het Edo-tijdperk beston-
den meer dan 700 ryu (scholen), die ju-jitsu-achtige bewegingen 
in hun repertoire hadden (Draeger, Classical budo, blz 120).

Uiteraard zijn er veel overeenkomsten, maar toch bieden de 
huidige scholen een grote  verscheidenheid aan technieken.

Het hedendaagse ju-jitsu is modern van aard, aangepast aan 
de noden van onze hedendaagse maatschappij, maar er wordt 
nog veel aandacht geschonken aan waarden als respect en 
discipline. De bushido of gedragscode van de Samurai leeft nog 
steeds voort in de harten van alle ju-jitsu lesgevers. Men leert 
respect te hebben voor elkaar, tijdens en na de les.

De definitie van ju-jitsu die door de Vlaamse Ju-Jitsu Federatie 
(VJJF) gehanteerd wordt, luidt:
“Ju-jitsu is een algemene benaming van Japanse vechtkunsten 
waarbij de “verdediger” zich meestal ongewapend verdedigt 
tegen één of meerdere gewapende of ongewapende tegenstre-
vers, daarbij gebruik makend van bevrijdingen, worpen, klem-
men, controletechnieken en slag- en stoottechnieken.”
Het ju-jitsu ligt tevens aan de basis van moderne vechtsportvor-
men als het judo en het aikido. Deze systemen ontstonden op 
het einde van de 19e eeuw toen het Japanse centrale bestuur 
aanstuurde op vormen van lichamelijke opvoeding die be-
werkingen waren van de oude bu jutsu- of ju-jitsuvormen. Op 
deze manier verdwenen in Japan de gevaarlijke technieken die 
binnen de Samuraiklasse van generatie op generatie werden 
doorgegeven en ontstonden “ongevaarlijke sportvormen”. Zo 
werden bijvoorbeeld open-handtechnieken omgevormd tot 
stoottechnieken, en trappen naar de gewrichten alsook klem-
men op de nek, benen, polsen en schouders verboden.

Vandaag worden er binnen een sportieve context en met respect 
voor elkaars gezondheid opnieuw technieken onderwezen die 
louter een effectieve zelfverdediging tot doelstelling hebben. Op 
het hoogste niveau worden binnen het recreatieve ju-jitsu ook 
de aloude en uiterst gevaarlijke Japanse principes bestudeerd.

Wie zich graag wenst te verdiepen in het ju-jitsu, vindt een 
bundel aan informatie op de website van de Vlaamse Ju-Jitsu 
Federatie  www.vjjf.be.

Auteur: VJJF
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Een kamper kan punten scoren in elke fase. Een goed uitge-
voerde techniek wordt beloond met “Ippon” (2 punten of 3 
punten indien de tegenstander afklopt). Een minder goede 
techniek kan beloond worden met een “waza-ari” (1 punt). 

Drie scheidsrechters geven punten waarvan de meerder-
heid de uiteindelijke score bepaalt (bijvoorbeeld: indien 
twee scheidsrechters ippon geven en de derde scheidsrech-
ter geeft waza-ari, dan wordt de ippon toegekend. Indien 
de drie scheidsrechters allen een verschillende score geven, 
dan telt de middelste score. )

De wedstrijd eindigt wanneer een kamper een ippon heeft 
gescoord in elk van de 3 fases. Indien na drie minuten geen 
van beide kampers hierin geslaagd is, wint diegene met 
de meeste punten (in totaal behaald tijdens de wedstrijd). 
Bij gelijk aantal punten kijkt men wie het meest aantal ip-
pons heeft gescoord. Indien ook dit gelijk is, krijgen beide 
kampers één minuut rust alvorens ze opnieuw drie minuten 
moeten vechten.
 
Omdat ju-jitsu aan strikte veiligheidsnormen voldoet, zijn er 
in de jeugdcategorieën, afhankelijk van de leeftijd, een aan-
tal technieken verboden. Zo zijn klemmen en wurgingen 
verboden tot en met de kadettenreeksen. Ook de wedstrijd-
duur is leeftijdsafhankelijk, pré-miniemen en miniemen 
kampen slechts twee minuten, alle andere deelnemers 
kampen drie minuten.

Duo-System
In het duo-system kampen 2 koppels tegen elkaar. 
Elke koppel oefent een verdediging op een aantal vooraf 
bepaalde aanvallen in en laat deze zien voor een jury van 
5 scheidsrechters. Een matscheidsrechter bepaalt tijdens de 
wedstrijd in willekeurige volgorde wat de volgende aanval 
moet zijn. Het is dan aan de koppels om hun ingeoefende 
verdediging op deze aanvallen te laten zien. 

De vijf juryleden geven een score van 0 tot 10. De hoogste 
en laagste score vallen weg en de andere drie scores wor-
den dan opgeteld. Het duo met de meeste punten na een 
aantal series (leeftijdsafhankelijk) wint de wedstrijd. Bij een 
gelijke stand wordt de eerste serie terug herhaald, indien 
het nog gelijk is de tweede serie, enz. tot er een verschil is. 

In de jeugdcategorieën worden, afhankelijk van de leeftijd, 
minder series gedaan. De jongsten mogen ook zelf de aan-
vallen kiezen i.p.v. dat deze door de scheidsrechter worden 
bepaald.
Om de jeugd aan te moedigen, worden op enkele tornooien 
aparte beginnerscategorieën ingericht voor minder ervaren 
deelnemers. In deze categorieën doen de deelnemers even-
veel series als hun leeftijdsgenoten bij de gevorderden maar 
in elke serie doen ze telkens twee aanvallen naar keuze.

Udo: “Ju-jitsu is een sociale sport”

Udo (Bekende Vlaming en Vlaamse zanger)  vertelt ons over 
zijn sportieve carrière. Een terugblik op een ver verleden.

Er zijn niet veel mensen die weten dat je vroeger ju-jitsu 
hebt beoefend. Hoe ben je in de sport terecht gekomen?
Als jong “ventje” heb ik judo gedaan in de sporthal van Za-
ventem en ik had altijd geweten dat daar ook ju-jitsu werd 
gegeven. Na omzwervingen in het judo en het volleybal, 
ben ik daar meteen naar toe gegaan. 

En daar blijven plakken?
Inderdaad! Ik denk dat ik het al 11 jaar gedaan heb. Ik 
probeer als ik iets doe, dat goed te doen. Ik trainde het 
maximum aantal uren en deed er ook nog bo-jitsu bij (een 
onderdeel van ju-jitsu waarbij men zich leert verdedigen 
met lange stokken, redactie). Ondertussen ben ik er 3 jaar 
tussenuit omdat het moeilijk werd om het te combineren 
met werk. Zeker toen ik terecht ben gekomen in de muziek. 
Dan was het helemaal niet meer te doen om nog eens op 
een zaterdag ochtend met een vermoeide kop te gaan 
trainen. (lacht)

cursussen zelfverdediging voor vrouwen georganiseerd. 
Ju-jitsu leent zich dus perfect voor beide geslachten en elke 
leeftijdscategorie. 

Naast de trainingen in clubverband bestaan er o.a. ook ju-jitsu 
stages, kadertrainingen, provinciale trainingen en stijltechni-
sche trainingen. Deze laatste worden georganiseerd door of in 
samenwerking de VJJF met als doelstelling een groot aanbod 
te voorzien en de interclubssfeer te stimuleren. De trainingen 
en stages staan open voor de aangesloten clubs.

Ju-jitsu als competitiesport

Binnen het ju-jitsu bestaan er verschillende competitievor-
men. De belangrijkste binnen onze federatie zijn het fighting 
system en het duo-system. Beide vormen worden ook interna-
tionaal beoefend en maken deel uit van het programma van 
de World Games (de “Olympische Spelen” voor niet-olympi-
sche sporten). 

Jaarlijks worden in Vlaanderen verschillende tornooien ge-
organiseerd in beide disciplines. Zo vindt elk jaar het Vlaams 
kampioenschap en om de twee jaar ook het Belgisch kam-
pioenschap plaats in Vlaanderen. Daarnaast worden er ook 
federale en/of provinciale tornooien georganiseerd. Op deze 
tornooien worden vaak, naast de gewone categorieën, aparte 
categorieën voorzien voor beginners (deelnemers met weinig 
tot geen ervaring) zodat ze op een laagdrempelige manier 
kunnen proeven van de competitievormen en geleidelijk 
kunnen groeien naar een hoger niveau. In het duo-system 
wordt er in deze reeksen zelfs met aangepaste reglementen 
gewerkt, de koppels in de beginnersreeksen moeten minder 
oefeningen kennen zodat ze veel makkelijker aan de disci-
pline kunnen deelnemen. 

In 2008 organiseerde VJJF het Europees Open Kampioenschap 
te Antwerpen. Eén van de belangrijkste tornooien op inter-
nationaal niveau. Ongeveer 300 atleten uit 20 verschillende 
landen namen er aan deel. Een Europees Kampioenschap dat 
qua aantal atleten en deelnemende landen goed vergelijk-
baar is met een Wereldkampioenschap.

Veiligheid is een belangrijk aspect. Niet alleen op recreatief 
vlak maar ook op competitief vlak. De veiligheidsnormen 
worden bij de competitie dan ook sterk omschreven in de 
reglementen en uiten zich ook in de uitrusting die kampers 
dragen (hand- en voetbeschermers).

VJJF was in het verleden verschillende keren zeer succes-
vol. Zo behaalden Wendy Driesen en Yazid Dalaa een zilve-
ren medaille in de discipline duo-system gemengd op het 
wereldkampioenschap van november 2008, en dit ondanks 
hun zeer jeugdige leeftijd (respectievelijk 17 en 18 jaar). In de 
discipline herenduo werden Tom Jacobs en Wim Kersemans 
vice-wereldkampioen in 2000, Europees kampioen in 2001 en 
bronzen medaillewinnaar op de World Games in 2001. Het da-
mesduo Vanessa Van de Vijver en Sandy Van Landeghem werd 
vice-wereldkampioen in 2000, Europees kampioen in 2001 
en bronzen medaillewinnaar op de World Games in 2005.  In 
het fighting system behaalde Wendy Driesen goud op het 
wereldkampioenschap jeugd in 2007, Yazid Dalaa werd toen 
vice-wereldkampioen.  Ook in deze discipline werden in het 
verleden successen geboekt door o.a. Sami Loussif (Europees 
kampioen 2003).

Fighting System
In het ju-jitsu fighting system kampen de deelnemers tegen 
elkaar in een 1 tegen 1 gevecht. Het gevecht bestaat uit 3 fases:

Fase 1: slag-, stoot- en traptechnieken 
Fase 2: worpen, neerhalingen, klemmen en wurgingen 
Fase 3: grondtechnieken, klemmen en wurgingen 
Het gevecht start in de eerste fase. Wanneer er echter contact 
is, bijvoorbeeld door het grijpen van de tegenstander, begint 
de tweede fase. Van zodra beide kampers beide knieën op de 
grond hebben of één van beide kampers zit of ligt op de mat, 
begint de derde fase. Doorheen heel de wedstrijd kunnen de 
deelnemers omschakelen tussen de verschillende fases (bij-
voorbeeld van fase 2 naar fase 1 als ze elkaar terug los laten).
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Hugo Van Os is de voorzitter van de Vlaamse Ju-Jitsu Federa-
tie. Hij is tevens voorzitter van Yawara Borgerhout. Eén van 
de grootste clubs binnen de VJJF.

Hoe lang ben je zelf al bezig met ju-jitsu?
Ik beoefen ju-jitsu reeds 41 jaar. Oorspronkelijk was ik be-
gonnen met judo. Omdat judo meer in de richting van com-
petitie groeide, ben ik overgeschakeld op ju-jitsu waarbij 
de zelfverdediging meer centraal staat. Als je bijvoorbeeld 
op straat een slag of duw krijgt, kan je ju-jitsu technieken 
gebruiken om jezelf te bevrijden of je tegenstander zelfs 
in een klem vast te houden. Daarboven leer je ook jezelf te 
verdedigen op een aanval met wapens wat zeer eigen is aan 
ju-jitsu. Mijn voorkeur ging daardoor uit naar ju-jitsu.

Ben je nog steeds actief in de sport?
Jazeker, ik geef les in mijn club Yawara Borgerhout en bij het 
lesgeven oefen je eigenlijk de technieken steeds opnieuw. 
Daarnaast geef ik ook geregeld les op federale gelegenhe-
den. Yawara is één van de grootste clubs in de federatie met 
altijd meer dan 80 leden van alle leeftijden. Het lesgeven is 
dus zeer gevarieerd. We zijn er vroeger zelfs in geslaagd om 
pieken te halen van over de 200 leden. Dit aantal is gedaald 
omdat we op de dag van vandaag geen eigen locatie meer 
hebben, maar van de gemeente. Vroeger konden we bijna 
elke dag training geven en dit trok natuurlijk zeer veel 
leden. 

Wat betekent ju-jitsu voor jou? 
Het is een stuk van mijn leven geworden. 
Ik raad echt iedereen aan om ju-jitsu te doen. Het is een 
sport die iedereen kan. Er staat geen leeftijd op, noch om 
ermee te starten, noch om ermee te stoppen. En voor 
diegenen die er echt volop voor gaan, kan ju-jitsu hun een 
zeer hoge technische moeilijkheid aanbieden. Kortom, als 
je het niet geprobeerd hebt, kan je er ook niet voor kiezen. 
Men moet het toch eens één keer in zijn leven geprobeerd 
hebben.

Wat is het meest interessante dat je al hebt meegemaakt 
tijdens je voorzitterschap?
Het European Open Championship (Europees Kampioen-
schap georganiseerd door de VJJF in mei 2008, redactie) 
was een topmoment. Het EOC was het begin van een nieu-
we periode. Internationaal hebben ze gezien dat wij dit ook 
kunnen en misschien zelfs beter. Zeker voor een klein land 
als België. Of beter een half land. Enkel het Vlaams gedeelte 
stond in voor de organisatie.

Hoe zie je de toekomst van de federatie?
In eerste instantie willen en kunnen we uitbreiden. Daarom 
dat we ook met Sporttak in de Kijker onze sport bekend 
maken in Vlaanderen. Daarnaast willen we ook kwalitatief 
nog sterker staan door het aantal lesgevers te verhogen. Dit 
door o.a. een goede opleiding en een goede begeleiding te 
voorzien vanuit de federatie.

Indien je voorzitterschap afloopt, ga je dan ook je gi aan 
de haak hangen?
Neen, nooit!

“Ju-jitsu is oneindig”: 

topsporter Mimoun Essoubhi

Mimoun Essoubhi is een 20-jarige topsporter in het fighting 
system in de categorie -85 kg. Hij is geboren en getogen in 
Hoboken en studeert accountancy en fiscaliteit op de Arte-
sis hogeschool te Antwerpen.

Wanneer kwam je voor het eerst in contact met ju-jitsu?
Op elfjarige leeftijd en eigenlijk toevallig. Ik wou iets doen 
aan mijn conditie en de vechtsporten spraken me aan. Ik 
had een les ju-jitsu gevolgd in de plaatselijke club en vond 
dit zeer interessant. Zo is het beetje bij beetje gekomen. In 
het begin volgde ik de lessen op recreatief vlak en algauw 
ging ik de competitievormen ook beoefenen. Eerst ben ik 
begonnen met het duo-system en daarna overgeschakeld 
op het fighting system. Het eerste fighting tornooi was 
ergens in 2003, het Belgisch Kampioenschap in Charleroi. Ik 
herinner mijn eerst kamp nog tegen Anthony Van Hal. Die 
was al redelijk geroutineerd in het fighting, met als gevolg 
dat ik alle hoeken van de matten had gezien… (lacht) Dan 
in de herkansing nog een kamp gewonnen en zo derde 
geworden. Sindsdien ben ik niet meer gestopt met fighting 
en elke keer beter en beter geworden.

Je vermeldde dat je trainde in Zaventem? 
Ja, bij Hokkaido.

Hokkaido is al een tijdje aangesloten bij de VJJF. Gaf de 
clublesgever Harry Van Erum toen ook al les?
Ja, maar oorspronkelijk is de club opgericht door Albert “Jos” 
Vannieuwenhuyse. Hij heeft anderhalf of twee jaar geleden 
de kimono aan de haak gehangen en is gestopt met lesge-
ven. Betrouwbare mensen zoals Harry en Jimmy Verhulst 
hebben hem dan opgevolgd. Ik heb nog vaak contact met 
de lesgevers. Ze vragen af en toe wanneer ik nog eens 
terugkom, dus ik ga zeker nog eens proberen langs te gaan. 
Eén facet wat ik altijd graag heb gedaan, is zelf les geven. 
Mensen nieuwe technieken bijbrengen of mensen bijstaan 
die aan ju-jitsu begonnen omdat ze weinig zelfvertrouwen 
hadden. Ik denk dat het psychologische aspect toch be-
langrijk is en dat een lesgever hier ook veel aan kan helpen. 
Lesgeven aan kinderen die daardoor “kalmer” en ook meer 
volwassen worden door het beoefenen van de sport; dat is 
mooi aan ju-jitsu en ook aan andere vechtsporten.

Je hebt zelf een zwarte gordel behaald, niet?
Ja, ik heb een 1ste Dan, hoewel dat niet het belangrijkste 
was. Ik heb de sport gewoon altijd graag gedaan. Enerzijds 
voor mijn persoonlijke ontwikkeling. Het is altijd een raad 
die ik aan mensen geef: als je onzeker bent (bijvoorbeeld in 
het praten met mensen op straat of praten in het publiek) 
dan kan de sport je zelfvertrouwen geven. En het brengt je 
een aantal zaken bij zoals alertheid, rust en kalmte, en een 
beetje wijsheid. Ju-jitsu is een echte sociale sport en ik denk 
ook dat het terecht een verdedigingssport genoemd wordt 
omdat het je laat nadenken en je laat inzien wanneer je 
moet reageren op een situatie en wanneer niet. Anderzijds 
vind ik de sport zelf heel mooi. Er zijn zeer mooie bewegin-
gen bij.

Even terzijde, Joke van de Velde (Miss België 2000) heeft 
ook ju-jitsu beoefend.  Misschien een interessante kamp 
om te organiseren? Udo tegen Joke Van de Velde?
(lacht) Ja, dat zou leuk zijn…

Voorzitter Hugo Van Os (rechts) naast Dario Quenza (voorzitter Italiaanse Ju-Jitsu Federatie)

“Sporttak in de Kijker moet onze sport bekend maken in Vlaanderen”: 
voorzitter Hugo Van Os
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Wat is er zo interessant aan het beoefenen van ju-jitsu?
Ik denk dat ju-jitsu oneindig is. De combinaties van schakels 
in zelfverdediging zijn steeds vernieuwend. Je kan altijd 
iets bijleren. Zo kan je een oefening duizenden keren doen, 
toch leer je elke keer iets bij. Om de sport echt te beheersen, 
moet je er dus ook voor werken. Het is streven naar de per-
fectie en soms onderschatten mensen dit. Die honger om 
iets bij te leren is belangrijk. Anders ga je geen stap verder. 
Fysiek moet je op het topniveau heel sterk staan en tegen 
een stootje kunnen. Van in het begin voelde ik dit bij ju-jitsu. 
Ik wist dat het mijn ding was, mijn sport en dat is wel leuk 
dat je weet dat je de juiste keuze hebt gemaakt.

Heeft ju-jitsu je karakter veranderd?
Ik denk dat zeker en vast. Als je bekijkt hoe ik de club voor 
het eerst ben binnengestapt en als ik nu in de spiegel kijk… 
Ik denk niet dat je die twee mensen kunt vergelijken. Elke 
gevechtsport leert je respect te hebben voor de persoon 
met wie je traint. Of dat die nu bekend of onbekend is. 
Dat kan je zeker doortrekken naar het echte leven. Je leert 
vormen van discipline en omgaan met zowel oudere als 
jongere mensen. Ik denk dat ik niet de persoon van vandaag 
was geweest, als ik geen ju-jitsu had gedaan. 

Wat zijn de verschillen en gelijkenissen tussen recreatief 
ju-jitsu en competitief ju-jitsu?
Er zijn zeker wel trefpunten, bijvoorbeeld worpen en klem-
men. Maar in de competitie komt de zelfverdediging minder 
aan bod. In het recreatieve krijg je je eigen wapens mee om 
jezelf te verdedigen tegen iets wat op straat kan gebeuren 
waar er geen regels zijn. De competitie daarentegen is 
volgens strikte regels waarbij je punten probeert te scoren. 
Anders is het ook te gevaarlijk.

Wat zijn je beste prestaties tot nu toe?
Mijn beste prestatie was een tweede plaats op de Dutch 
Open (Internationaal A-tornooi, redactie) en een negende 
plaats in Parijs (Europacupwedstrijd, redactie). Maar bij onze 
Vlaamse ploeg zijn er nog goede prestaties. Onze duokop-
pels doen het ook heel goed. Wendy Driesen en Yazid Dalaa 

hebben zonet zilver behaald op het WK te Zweden! 
We behoren echt al tot de subtop op internationaal niveau.

Wat wens je nog te bereiken?
Hopelijk nog veel (lacht). Eigenlijk de absolute top op com-
petitieniveau en ik denk dat het ook kan.

Ben je pas tevreden met een gouden medaille op een 
EK of een WK?
Ik denk dat dat zeker de doelstelling is. De besten mogen 
bekampen. Dat niveau is nog zeer hoog, maar ik ben nog 
maar 20 en de gemiddelde leeftijd in mijn categorie is 27 of 
28 jaar. Dus ik heb nog heel wat groeimarge. Trainer worden 
is zeker ook mijn ambitie. Ik ben graag bezig met jeugd en 
zou ooit een ju-jitsuschool willen starten.  h

Wens je meer informatie:

Vlaamse .Ju-Jitsufederatie vzw  
Huis van de Sport  

Boomgaardstraat 22/14  
2600 Berchem  

Tel: 03/286 59 42 of 03/286 07 35  
www.vjjf.be - info@vjjf.be
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Een ver verleden

De geschiedenis van de vechtkunsten gaat in China zeker 
zesduizend jaar terug. De Shaolin monniken oefenen zich in 
zelfverdediging zonder wapens. Er worden hand- en voet-
technieken gedefinieerd voor afweer en aanval. Daarbij 
ontwikkelen er zich twee richtingen op basis van verschillen 
in basisbewegingen en ademhaling. In de 17de eeuw waait 
de Chinese vechtkunst zonder wapens over naar de Japanse 
eilanden en wordt daar ‘Chinese hand’ genoemd. De Japanse 
schrifttekens voor ‘Chinese Hand’ kunnen ook als ‘karate’ of 
‘lege hand’ gelezen worden. Enkele meesters op het eiland 
Okinawa ontwikkelen hun kennis van de ‘Chinese Hand’ en 
verweven die met lokale vechttechnieken uit verschillende, 
ook gewapende, krijgskunsten. Er ontstaan verschillende 
scholen die de vechtkunst structureren en systematiseren. 
De twee richtingen uit China blijven bestaan. De Shorin-ryu 
(ook soms Shuri-te genoemd) heeft vooral verplaatsingen 
in rechte lijn, waarbij snelheid en timing essentieel zijn, 
en een natuurlijke ademhaling. De Shoreï-ryu (of Naha-te 
genoemd) heeft eerder verplaatsingen in boogvorm, zowel 
traag als snel, en een ritmische, de beweging volgende 
ademhaling. Het einde van de 19de eeuw leidt het ontstaan 
van het moderne karate in. De ‘geheime’ oude krijgskunst 
wordt toegankelijk gemaakt voor iedereen en geïntrodu-
ceerd in het Japanse onderwijs. Het woord ‘karate’ wordt 
vanaf nu gelezen als ‘lege hand’.
Vier grote stijlen tekenen zich af.
Uit de Shorin-ryu groeien de Shotokan-stijl (de meest ver-
spreide) en later ook de Wado-ryu-stijl. 
Shotokan heeft grote, krachtige, snelle bewegingen en 
sterke, stabiele standen; Wado-ryu heeft hogere standen en 
korte, sterke technieken vertrekkend uit het bekken.
Uit de Shoreï-ryu ontstaan Goju-ryu en het latere Shito-ryu. 
Goju-ryu heeft kleinere standen en verplaatsingen, ronde 
afweren en afwisselend harde en zachte technieken; 
Shito-ryu heeft lichte uithaalbewegingen en de zeer type-
rende halvemaanstand. Daarnaast ontstaan ook minder 
bekende stijlen, elk met hun eigen benadering van karate.

De moderne ‘lege hand’

Karate is dus een Japanse vechtkunst. In eerste instantie is 
het een kunst van zelfverdediging: bij een aanval weert 
men af om daarna de tegenstander met één tegenaanval 
uit te schakelen, zodat het gevaar definitief afgewend is. Dit 
vereist een enorme beheersing van de technieken. Vandaar 
de strenge gedragscode, zo kenmerkend voor oosterse 
vechtkunsten, en zeker de Japanse. Het aanleren van vecht-
technieken moet vergezeld gaan met het eerbiedigen van 
gedragsregels.
Vanzelfsprekend zoeken karatebeoefenaars naar een manier 
om hun bekwaamheid met elkaar te meten. Dit resulteert 
in verschillende wedstrijdvormen, waardoor karate meer en 
meer in een sportieve context wordt geplaatst en ook als 
wedstrijdsport wordt beoefend.

Karate als zelfverdediging

Kime of totale fysieke inzet
Het doel van karate is het uitschakelen van een aanvaller met 
één enkele, beslissende tegenaanval, zonder behulp van wa-
pens. De technieken moeten zeer precies en efficiënt uitge-
voerd worden, met inzet van alle beschikbare energie en met 
een sterke focus en beheersing. In het Japans noemt men dit 
kime. ‘Ki’ betekent ‘innerlijke energie’, ‘me’ betekent ‘focus’.

Zanshin of totale mentale inzet
Een gevechtssituatie vereist een correcte tactische inschat-
ting. Men moet de juiste technieken gebruiken op het juiste 
moment en op de juiste plaats en in functie van de eigen 
mogelijkheden en die van de tegenstander(s).
Zanshin betekent ‘ontspannen waakzaamheid’ en is in die zin 
een Japans woord dat alle mentale aspecten verzamelt die 
met alertheid te maken hebben. Wie karate beoefent, maakt 
zich een vorm van behoedzaamheid eigen, want is alert op 
mogelijke gevaren of aanvallen. Deze waakzaamheid wordt 
voortdurend geoefend:  voor, tijdens, maar vooral ook na het 
uitvoeren van een techniek. Daardoor is een karateka in staat 
om, ook na een actie met maximale fysieke inzet, toch nog 
een eventueel volgende aanval op te vangen. Het correct 
uitvoeren van een techniek vereist een zodanige beheersing 
en controle dat ogenblikkelijk kan worden overgegaan tot 
een volgende techniek. Deze zanshin leert een karateka om 
zijn omgeving te observeren en kritisch te analyseren en om 
fysiek en mentaal in staat te zijn om op eventuele gevaren, 
zelfs onvoorziene, gepast te reageren.

Karate als gedragsnorm

Bu-do of de weg van de krijger 
Typisch aan de Oosterse en zeker aan de Japanse cultuur is 
het koppelen van een groei in een fysieke kunde aan een 
mentale groei. Denk hierbij maar aan schoonschrift of bloem-
schikken. Het ontwikkelen van fysieke bekwaamheid leidt 
tot vorming van karakter en gedrag en tot mentale wijsheid. 
Het wordt omschreven als het bewandelen van een weg, een 
levensweg. Voor wat vechtkunst betreft passeert deze ‘weg 
van de krijger’ langs verschillende stadia.

Stadium één is een gevecht winnen door het uitschake-
len van de tegenstander. Stadium twee is winnen met het 
gebruik van minder kracht, zodat een zwakkere een sterkere 
tegenstander kan overheersen. Stadium drie is het winnen 
zonder de tegenstander te kwetsen. Stadium vier is een ge-
vecht winnen zonder het aan te gaan of door het volledig te 
vermijden of voorkomen. Het eindpunt ligt bij het ‘tot vrede 
komen’, het zoeken en bereiken van de harmonie tussen de 
mensen onderling en in zichzelf.
Uiteindelijk gaat het bij karate niet om de objectieve fysieke 
prestatie, maar om de weg die wordt afgelegd in de ontwik-
keling van de fysieke en psychische persoonlijkheid.

Dojo-kun of de martiale gedragscode
Karate beoefenen betekent bekwaam zijn om een aanval-
ler uit te schakelen, d.w.z. technieken leren die ‘gevaarlijk’ 
kunnen zijn en die men dus steeds onder controle moet 
hebben. Daarom is discipline een essentieel onderdeel van 
karatebeoefening. Naast het leren van uitschakeltechnieken 
leert de karateka vooral respect voor anderen te hebben, 
leiding te aanvaarden en zich zowel fysiek als mentaal te 
beheersen.

Karate is een martiale kunst. De beoefenaar moet zich dan 
ook steeds bewust zijn van het mogelijke gevaar dat verbon-
den is aan het uitvoeren van gevechtstechnieken en moet de 
bekwaamheid en discipline hebben om dit potentieel gevaar 
altijd en volledig onder controle te houden.
Deze gedragscode verlangt van de karateka, kort samen-
gevat, het streven naar de ontwikkeling van de persoonlijk-
heid vertrekkende van nederigheid, het respecteren van de 
waarheid (eerlijkheid), de bereidheid tot inspanning (moed), 
het naleven van de etiquette (hoffelijkheid) en de beheersing 
van zijn kunde (zelfcontrole).

Karate:
De lege hand

www.vkf.be www.vkf.be

Auteur: VKF
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No-contact
Een belangrijk aspect bij karatebeoefening is het fysiek con-
tact bij de uitvoering van een techniek.
Hierbij moet een duidelijk onderscheid gemaakt worden tus-
sen contact en impact. Met contact bedoelt men het ‘raken’ 
van de tegenstander of partner, impact daarentegen betekent 
het binnendringen van energie bij de tegenstander, met een 
mogelijk kwetsuur tot gevolg. Impact wordt niet aanvaard, 
juist omdat het kan kwetsen.
Bij het trainen houdt men rekening met de fysieke en mentale 
gesteldheid en het niveau van de tegenstander. De karateka 
respecteert de integriteit van zijn oefenpartner. Contact 
echter kan behulpzaam zijn om de verdedigingsreflex te 
verbeteren. Gevorderde karateka’s, tijdens hun oefenstonden 
onder elkaar, zoeken dit soms op omdat dit de realiteit van 
een echte kamp benadert.
In een wedstrijd is impact nooit toegelaten en wordt elk 
contact ernstig beoordeeld. Contact is niet noodzakelijk om 
te kunnen scoren. Scheidsrechters beoordelen het potentieel 
van een techniek zonder dat contact nodig is.
Wedstrijd of training, de intentie om te kwetsen is alleszins 
altijd onaanvaardbaar. Of het nu gaat om een trainingspart-
ner of een tegenstander bij een competitie, steeds blijft de 
eis bestaan voor een volledige controle of beheersing van de 
opgewekte kracht en energie.

Karate als sport

Om maximale kime te verkrijgen moet het lichaam zo efficiënt 
mogelijk ingezet worden. Dit vereist een lange en intensieve 
training. Het beoefenen van karate ontwikkelt alle fysieke 
basiseigenschappen: in hoge mate weerstand, explosiviteit en 
coördinatie, maar ook lenigheid, snelheid, kracht, uithouding 
en souplesse. De fysieke ontwikkeling gebeurt zeer evenwich-
tig: men krijgt geen overbelasting of onderontwikkeling van 
spiergroepen, maar een complete lichaamsvorming. Hierdoor 
worden sportafwijkingen of letsels vermeden.
Karatetechnieken moeten zeer precies uitgevoerd worden om 
het beoogde doel te bereiken. Coördinatie en automatisatie 
zijn hierbij essentieel.
Ten slotte moet maximale beheersing of controle verkregen 

worden. De tegenstander is in beweging en dat maakt het 
nodig om technieken snel van richting of plaats te kunnen 
veranderen. Bovendien mag men de gevechtspartner tijdens 
een training of wedstrijd nooit echt uitschakelen of kwetsen.

Karatetraining heeft drie oefenvormen: kihon, kata en 
kumite. Kihon is het inoefenen en optimaliseren van de 
technieken, kata is het toepassen van de technieken in een 
schijngevecht, kumite is het oefenen van de technieken met 
een partner in al of niet vereenvoudigde gevechtsvormen.

De techniektraining (kihon)
De opeenvolging van technieken is steeds volgens hetzelfde 
basisprincipe: afweren en uitschakelen, waarbij een karateka 
zijn lichaam inzet als wapen.

Arm- en handtechnieken worden vooral ingezet om te verde-
digen en om aan te vallen. Been- en voettechnieken worden 
vooral ingezet om uit te schakelen.
Al deze technieken kunnen slechts met maximaal effect uit-
gevoerd worden als ze vertrekken vanuit een sterke basis: de 
stevige en stabiele standen van de karateka. Deze zijn de basis 
voor snelheid en kracht.

Het schijngevecht (kata)
Kata, of schijngevecht, is een vastgelegde opeenvolging van 
stukjes gevecht. Deze combinaties van technieken kunnen 
ingeoefend worden met partner. Deze oefeningen zijn de 
zogenaamde bunkai. In de bunkai worden ook grepen, vegen 
en klemmen geoefend. Deze schijngevechten kennen een 
opklimmende moeilijkheidsgraad. Ze beheersen is een onder-
deel van het groeien in karate.

Het gevecht met partner (kumite)
Het uiteindelijke doel is zichzelf te kunnen handhaven in de 
situatie van een echt gevecht.

Dit wordt geleidelijk opgebouwd vanuit vereenvoudigde 
gevechtssituaties. Deze vereenvoudigingen bestaan meestal 
in het beperken van het aantal technieken, het opleggen 
van soorten technieken, het werken op signaal en zo meer. 
Zo tracht men de beginnende karateka op te leiden voor het 
uiteindelijke ‘vrij gevecht’.
De manier waarop dit gebeurt is volledig in overeenstemming 
met de richtlijnen van het Vlaams decreet inzake Medisch 
Verantwoord Sporten. Een karatetraining ontaardt niet in een 
verbeten lijf-aan-lijfgevecht, noch in een agressief inbeuken 
op elkaars lichaam, waarbij alles is toegelaten. Bepaalde 
exotische vechtvormen, die nochtans in hun naam naar karate 
verwijzen, hebben om die reden niets met karate te maken.
Op training wordt karate doorgaans geoefend zonder be-
schermstukken, enerzijds wegens de opgelegde controle, 
maar ook om de leerlingen bewust te maken van de aard en 
de ernst van vechtsituaties.
Bij competitie wordt een minimum aan beschermstukken 
opgelegd, om accidentele kwetsuren te voorkomen.

Karate als competitiesport

Het is normaal dat een karateka graag wil weten hoever 
hij staat in de bekwaamheid en beheersing van karate. 
Enerzijds is daarvoor een gradensysteem uitgewerkt, maar 
anderzijds kan hij zijn kunde meten met andere karateka’s 
in competitie.

Karategraden
De basisreferentie in de groei als karateka is het behalen 
van de dan-graad (de karateka mag dan een zwarte gordel 
dragen). Deze groei vergt een intensieve oefenperiode van 
ongeveer 4 jaar. Het behalen van een eerste dan-graad bete-
kent dat de basisbekwaamheid in karate bereikt is. Eens men 
die basisbekwaamheid bereikt heeft kan men verder groeien 
en ‘hogere’ dan-graden behalen.

De dan-graden toegekend door de verschillende stijlen bin-
nen de Vlaamse Karate Federatie zijn gelijkwaardig en worden 
als dusdanig erkend.
De weg tot het behalen van de eerste dan-graad wordt 
opgesplitst in verschillende tussenstappen, de kyu-graden.
Afhankelijk van de stijlen zijn er doorgaans acht tot tien kyu-
graden, waaraan vaak het dragen van een specifieke gordel 
gekoppeld is. Belangrijke tussenstappen zijn meestal blauwe 
en bruine gordels.
Voor elke kyu- of dan-graad is er een bepaalde voorberei-
dingstijd vereist en het slagen in een vastgelegd examenpro-
gramma. Dit gradensysteem is een sterk motiverend aspect 
van karatebeoefening en beantwoordt voor heel wat kara-
teka’s aan hun ‘competitieve’ verzuchtingen.

Karatecompetitie
Zowel het schijngevecht als het vrij gevecht werden in een 
competitievorm gegoten en aan vastgelegde regels onder-
worpen, zodat een objectieve beoordeling en puntentoeken-
ning mogelijk werd zonder al te veel toegevingen aan het 
aspect vechten te moeten doen.

Beide competitievormen worden ingericht voor individuen en 
voor ploegen van drie tot vijf kampers.

Katacompetitie
Zoals vermeld is kata een schijngevecht met opgelegde tech-
nieken. De basiscriteria voor beoordeling zijn het duidelijk tot 
uiting brengen van ‘het gevecht’, de correcte uitvoering van 
de opgelegde technieken en het demonstreren van karate-
kenmerken als kime, kracht, snelheid en spanning.
Bij wedstrijden van hoger niveau worden aanvullende criteria 
in acht genomen. 
De katacompetitie heeft ook een esthetisch aspect. De afwis-
seling van zeer snelle, krachtige technieken met momenten 
van ingehouden kracht en beheersing maakt van kata een 
atletisch staaltje van soms adembenemende choreografie 
en vraagt van de atleet doorzetting, concentratie, precisie en 
vooral zin voor perfectie. 
Katacompetitie verloopt in graadsklassen, leeftijdsklassen en 
soms in geslachtsklassen.

Kumitecompetitie

Voor de wedstrijden in vechtkunst ontstonden twee belang-
rijke wedstrijdvormen, beide internationaal erkend.
De kamp naar één punt of ippon is de originele wedstrijd-
vorm en vertrekt van de traditionele martiale visie dat men 
in een gevecht slechts één keer kan winnen of verliezen. De 
tegenstander moet dus met één precieze, krachtige techniek 
uitgeschakeld worden.
Bij de kamp naar meerdere punten of shobu trachten de kam-
pers gedurende een vastgelegde tijd zoveel mogelijk scores 
te realiseren. Dit is het moderne, sportieve wedstrijdkarate: 
de kampers krijgen meerdere kansen om hun vechtkunst 
te demonstreren. De atletische prestatie staat voorop en de 
moeilijkheidsgraad van de uitgevoerde technieken wordt 
mee in aanmerking genomen, want voor een moeilijke tech-
niek kunnen meerdere punten gewonnen worden. In deze 
gevechtsvorm worden combinaties van worpen of vegen met 
een uitschakelende techniek zeer hoog gewaardeerd, wat 
leidt tot soms spectaculaire demonstraties van vechtkunst.
Kumitecompetitie verloopt in leeftijdsklassen, geslachtsklas-
sen en gewichtsklassen.
Voor jongeren worden als overgangsvormen soms aange-
paste of opgelegde kampvormen toegepast.

www.vkf.be www.vkf.be
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Karate voor kinderen

Karatetraining voor kinderen wordt op een speelse, kindge-
richte manier aangeboden, inspelend op hun leergierigheid 
en hun natuurlijke behoefte aan contact, competitie en spel. 
Voor kinderen is karate een gepaste uitlaatklep, die door het 
sportieve en vormend aspect, mee instaat voor een harmoni-
euze ontwikkeling tot volwassene.
Voor kinderen wordt een aangepast gradensysteem gehan-
teerd, waarbij tussen de opeenvolgende graden nog enkele 
tussenstappen werden gevoegd, zodat ze hun vorderingen 
op de voet kunnen volgen. Deze tussengraden zijn zichtbaar 
door ‘streepjes’ op de gekleurde gordel, of door gordels die 
met twee kleuren zijn samengesteld. Kinderen zijn zeer trots 
als ze bijvoorbeeld de geel-oranje gordel mogen omdoen, die 
aangeeft dat ze bijna klaar zijn om examen te doen voor de 
oranje gordel.

Kinderen meten zich ook graag met andere kinderen. 
Daarom zijn er aangepaste wedstrijdreglementen voor hen, 
want vooral de gevechtscompetitie is voor jonge karateka’s 
niet altijd de geschikte wedstrijdvorm. 
De gevechtsvormen zijn vereenvoudigd, er werden extra 
leeftijds- en gewichtsklassen ingevoerd en het reglement in 
verband met contact wordt streng toegepast: contact is niet 
toegelaten.
Zowel op wedstrijden als tijdens karatelessen wordt grote 
nadruk gelegd op de normen en waarden van karate. De 
jonge karateka ontwikkelt een houding van respect voor de 
fysieke en mentale integriteit van de andere. Deze houding 
wordt ontwikkeld door het eerbiedigen van de dojo-kun, de 
gedragsregels voor het oefenen van het karate.

In de Vlaamse Karate Federatie 
is er plaats voor elke karatestijl, 
behalve full-contact

Jos Augustus
voorzitter van de Vlaamse Karate Federatie
Bij de regionalisering van Sport en Cultuur in 1975 werden 
de twee toenmalige karateorganisaties in Vlaanderen, de 
Associatie en de Vereniging, erkend door de overheid, maar 
onder impuls van het Bloso werd in 1985 een overkoepelende 
Vlaamse Karate Federatie (VKF) opgericht. De VKF was vanaf 
dan de enige vertegenwoordiger van het karate in Vlaande-
ren. De federatie groeide uit tot een goed gestructureerde 
sportfederatie met plaats voor elke vorm van karatebeleving: 
voor de traditie-gerichte unistijl en de sportgerichte multistijl.

Om karate, in wezen toch wel een harde sport, toegankelijk 
te maken voor iedereen, werden regels in het leven geroepen 
die de veiligheid moeten garanderen. Dat weerspiegelt zich 
ook in de competitiereglementen: contact wordt streng gere-
glementeerd en beoordeeld en, als het moet, bestraft. Onze 
karateka’s oefenen steeds op gecontroleerde technieken, die 
niet kwetsen. Alleen clubs die no-contact karate beoefenen 
mogen bij ons aansluiten. Geen enkele vorm van full-contact 
karate is toegelaten. Semi-contact is wel mogelijk, mits het in 
acht nemen van de richtlijnen in verband met het ‘Medisch 
Verantwoord Sporten’, maar tot nu toe zijn er nog geen semi-
contactclubs opgenomen.
Na een piek van ongeveer 12.000 leden, enkele jaren terug, 
stabiliseerde het ledenaantal van de VKF zich de laatste jaren 
op 10.000, die in Vlaanderen in 200 clubs karate beoefenen. In 
minstens de helft van de Vlaamse gemeentes is een karate-
club actief.

Waar we vroeger een zeer grote populatie aan jong-volwasse-
nen hadden, kunnen we nu rekenen op een zeer sterke, brede 
basis van jeugdige karateka’s: twee derde van het aantal leden 
is jonger dan 18. En een derde van het totaal aantal leden zijn 
meisjes of dames. Dat stemt ons hoopvol: met een brede basis 
aan jonge sporters en een goed sportbeleid kunnen goede 
resultaten niet uitblijven.

De Vlaamse karateka’s hebben op internationaal vlak al een 
mooie reputatie en palmares opgebouwd. Al onze internatio-
nale kampers worden intensief begeleid en krijgen voldoende 
doorgroeikansen om van het Vlaamse competitieniveau door 
te stoten naar het Europese en zelfs wereldpodium. Jammer 
genoeg worden dergelijke topprestaties meestal maar ter-
loops in de media vermeld. Acties als Sporttak in de Kijker zijn 
dan ook erg welkom om onze sport bekender te maken.

Karate weldra olympisch?

Dirk De Mits
voorzitter van de Belgische Karate Federatie

Karate werd rond 1965 door Japanse instructeurs geïntro-
duceerd in Europa. Al vlug ontstonden twee strekkingen, 
niet alleen in de Europese landen, maar ook in de rest van de 
wereld. De ene strekking ziet karate in de eerste plaats als een 
sport, de andere strekking legt meer de nadruk op het traditi-
onele aspect van karate en heeft een sterke band met Japan.

In de schoot van de Belgische judobond werd de Belgische 
Karate Associatie opgericht met veel aandacht voor het spor-
tieve element van karate. Onafhankelijk daarvan is de 
Belgische Karate Vereniging ontstaan. 

Bij de regionalisering van Sport & Cultuur in 1975 kregen we 
in beide landsgedeelten een vleugel van beide strekkingen. 
Maar onder impuls van de overheid kwam er aan beide zijden 
van de taalgrens een overkoepelende en erkende karatefe-
deratie. Zo ontstonden de Vlaamse Karate Federatie en de 
Fédération Francophone de Karaté. Deze twee federaties 
verenigden zich nationaal in de Belgische Karate Federatie / 
Fédération Belge de Karaté. Deze nationale federatie organi-
seert de nationale kampioenschappen, treedt op als gespreks-
partner met het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité 
(BOIC) en vertegenwoordigt het Belgische karate in het bui-
tenland. De Belgische Karate Federatie is lid van de European 
Karate Federation en de World Karate Federation (WKF).

De WKF organiseert het karate als sport. De traditionele strek-
king heeft eveneens haar eigen mondiale structuren, elk met 
een eigen traditie, een eigen stijl. Ondanks de verschillen, or-
ganiseren al deze instanties hun competitie op een gelijkaar-
dige manier: ze hebben alle een stijlcompetitie (kata) en een 
gevechtscompetitie (kumite). Opvallend hierbij is dat kampers 
die het goed doen in de traditionele structuren, meestal ook 
hoog scoren op de kampioenschappen van de WKF.
Voor het Internationaal Olympisch Comité (IOC) is de WKF de 
gesprekspartner voor karate. En sinds enkele jaren staat ka-
rate op de shortlist van te erkennen olympische sporttakken.

De Belgische karateka’s doen het goed op internationale 
kampioenschappen. 
 c   Allatta Fillippo – 1988 – Europees shotokan 
  kampioen kumite 
 c   De Smet Hilde – 1989 – Europees shotokan 
  kampioen kumite 
 c   Lefèvre Junior
    j  1996 - Wereldkampioen kumite cadetten -70 kg
    j  2000 – Wereldkampioen kumite senioren -70 kg
    j  1995, 1996, 1998, 1999 – Europees kampioen kumite
    j  1995, 1996 – Europees kampioen kata
 c   Bogaert Stefanie – 1997 – Wereldkampioen 
  shotokan kumite 
 c   Mulolo Jeannot – 1998 – Europees shotokan 
  kampioen kumite 
 c   Gasquard Sarah – 1999 – Europees shotokan 
  kampioen kumite
 c   Haevelaerts Rachid 2005 – Wereldkampioen Wado Ryu  
  kumite -65 kg
 
 c   Vandenbroeck Bram – 2005 – Wereldkampioen Wado  
  Ryu kumite +80 kg
 c   Beernaert Davy – 2005 – Europees JKA 
  kampioen kumite
 c   Nationale Wado Ryu ploeg dames – 2005 – 
  Wereldkampioen Wado Ryu kumite senioren
 c   Vrijsen Lene – 2006 – 3e plaats Europees 
  kampioenschap kumite +60 kg
 c   Nationale JKA ploeg heren – 2006 – Europees JKA   
  kampioen kumite senioren
 c   Vicaire Arnaud – 2007 – Wereldkampioen shotokan   
  kumite junioren

www.vkf.bewww.vkf.be
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 c   Koster Nicky – 2007 – Winnaar Europese Grand prix
 c   Van Houdt Gunter – 2007 – Europees Wado Ryu 
  kampioen kumite veteranen
 c   Vandeschrick Diëgo – 2008 – Europees kampioen   
  kumite -75 kg

Nicky Koster
winnaar Europese Grand Prix 2007

In 2007 won ik de Europese Grand Prix, de Golden League van 
het karate, zeg maar. Om die te winnen moet je op een aantal 
belangrijke Europese interlandwedstrijden een podiumplaats 
halen. Het is knap lastig om die titel te halen omdat je bij zoveel 
wedstrijden topprestaties moet neerzetten. Je kunt niet pieken 
naar één enkele wedstrijd, maar moet altijd in perfecte vorm 
zijn. Bovendien moet je goed presteren in kata en in kumite.
Op één van die finales heb ik een nieuwe beentechniek 
ontwikkeld. Ik noem het de schorpioentechniek, een specta-
culaire rugwaartse beentechniek over het hoofd heen. Een in-
geving van het moment, maar het leverde me wel een sanbon 
op (hoogste score) én de overwinning.
De Grand Prix is een bekroning van vele jaren intensief trainen 
en deelname aan talrijke wedstrijden. Ik ben als vijfjarige be-
gonnen met karate. Nu ben ik 21 en in die 16 jaar ben ik meer 
en meer beginnen trainen.
In mijn eerste wedstrijd bij de ‘kleintjes’ haalde ik al een po-
diumplaats. Ik werd Belgisch kampioen bij de miniemen (de 
11-jarigen).
Mijn weekprogramma? Elke dag een uur fitness, tussendoor 
een uur lopen of een andere vorm van cardiotraining en ten 
minste anderhalf uur karatetraining per dag. Dat is minstens 
drie uur sport per dag. Ik let ook op mijn voeding.
De combinatie school-training is nooit een probleem ge-
weest. Soms eens een tandje bij zetten voor een van de twee, 
maar dat lukte wel.
Het is niet altijd makkelijk, maar als je iets wilt bereiken, moet 
je er veel voor over hebben in de sport. Ook in karate. Maar 
het blijft een ongelofelijk boeiende sport. Het verveelt niet 
omdat het telkens anders is.

Arnaud Vicaire
wereldkampioen World Shotokan Karate-do 
Association in 2007

250 deelnemers uit 22 landen kampten om een podiumplaats.  
De finale was vooral op het mentale vlak zeer moeilijk.  Ik had 
voorrondes achter de rug met meerdere verlengingen en kwam 

in de finale uit tegen een kleinere en zeer snelle tegenstander.  
We waren echt aan elkaar gewaagd en door het ippon-systeem 
kon ik me niet de geringste onoplettendheid permitteren.  Het 
minste verlies aan concentratie kon ippon en dus de overwin-
ning betekenen voor mijn tegenstander.  Ik kan je verzekeren 
dat dat heel zwaar valt, zeker na zo’n lange reeks wedstrijden.  
Je bent niet alleen fysiek heel moe, maar ook mentaal uitgeput.  
Maar dat geldt natuurlijk ook voor de tegenstander.

Die wereldtitel was de apotheose van een lange wedstrijdcar-
rière.  Ik doe al sinds mijn achtste mee aan competities in de 
traditionele shotokanstijl en in het shobu-systeem.  En ik heb 
altijd in de beide disciplines gekampt, kata en kumite.  Als 
jongere haalde ik vrij vlug podiumplaatsen op de regionale 
en Belgische kampioenschappen en werd ik door mijn goede 
prestaties geselecteerd om ons land te vertegenwoordigen op 
de Europese en Wereldkampioenschappen.  Ik deed mee aan 
individuele wedstrijden en wedstrijden voor ploegen, steeds 
met succes. Om dat te realiseren train ik zowat drie keer per 
week en als ik me voorbereid op een wedstrijd, vul ik dat aan 
met cardiotraining.  In mijn schooltijd viel dat mee, want dan 
had ik wat meer tijd om mij voor te bereiden.  Nu ik werk als 
automonteur, heb ik veel minder vrije tijd en sommige dagen 
is mijn hele lichaam stram en moe van de soms onmogelijke 
houdingen waarin ik mijn werk moet doen.  Dan is het heel 
zwaar om nog zeer intensief te trainen.
Maar het gedreven, harde en volgehouden oefenen in mijn 
jeugd heeft vruchten afgeworpen.  Vooral door de steun en 
begeleiding van mijn ouders ben ik zo ver geraakt.  Ik kan al 
terugkijken op een mooi bekerparcours en hoop in de toe-
komst nog geselecteerd te worden om onze kleuren te ver-
dedigen in het buitenland.  Mijn wedstrijdcarrière mag dan al 
het hoogste punt bereikt hebben, door verder hard te trainen 
en nog meer ervaring op te doen, kan ik misschien nog een 
paar titels halen. Maar het blijft knokken, letterlijk dan.  h

www.vkf.be

Wens je meer informatie:

Vlaamse Karate Federatie vzw.  
Tarbotstraat 1  Brusselsesteenweg 36 
9000 Gent  9280 Lebbeke 
Tel: 09/248 03 00  tel.: 052/34 33 01 
 www.vkf.be
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Letterlijk betekent Tae-kwon-do de kunst waarbij voeten en vuis-
ten gebruikt worden. TAE betekent immers voet, KWON 
staat voor vuist en DO betekent methode, kunst, ‘way of life’.
TAE en KWON zijn dus de sportieve aspecten van de discipline, 
terwijl DO verwijst naar de levenswijze, de kunst van de vecht-
sport. De moderne beoefening van Taekwondo spitst zich toe op 
vier verschillende onderdelen:
 1.  Vrij gevecht of Kyorugi, ook wel sparring genoemd: 
  een gevecht tussen twee kampers, waarbij het niet gaat   
  om de tegenstander KO te trappen, maar wel om 
  zoveel mogelijk punten te scoren binnen een bepaalde 
  tijd en gebonden aan strenge regels.
 2.   Stijlfiguren of Poomse: een soort schijngevecht in een 
  vast patroon tegen een ingebeelde tegenstander.
 3.   Zelfverdediging of Hosinsul: hier worden technieken 
  gebruikt om ons eigen lichaam te verdedigen. 
  Bij Hosinsul-training wordt gebruik gemaakt van 
  een groot assortiment technieken afkomstig van 
  krijgskunsten in het algemeen. De aanval kan op 
  een gewapende of ongewapende manier gebeuren.
 4.   Breektechnieken of Kyokpa: het breken van een 
  voorwerp met een bepaalde techniek. 

Kyorugi
Het onderdeel sparring is eigenlijk een “vrij gevecht”: twee 
kampers nemen het tegen elkaar op. Hiervoor dragen zij 
uiteraard voldoende beschermingsmateriaal: arm- en been-
beschermer, borstpantser, helm, tandbeschermer en kruisbe-
schermer is de standaarduitrusting. Kinderen dragen ook een 
wreefbescherming voor de voet. 

Het is de bedoeling om punten te scoren, en dit door het 
raken van de tegenstander op het borstpantser (flanken of 
buik) of op het hoofd (niet voor kinderen!). De grote meerder-
heid van de punten wordt met de voeten gescoord. Voor een 
hoofdtreffer worden dubbele punten gegeven. Een taekwon-
dogevecht kenmerkt zich dus door een snelle opeenvolging 
van vaak spectaculaire traptechnieken.
Tijdens een sparringwedstrijd neemt er één scheidsrechter de 
wedstrijd “in handen”. Hij staat op het wedstrijdveld, en regelt 
het gevecht: aanvang, pauzes, het geven van waarschuwingen 
enz. De andere juryleden zitten naast de wedstrijdmat, en 
noteren de punten. Tegenwoordig gaat dit met een elektro-
nisch scoresysteem, waarbij de juryleden een knop indrukken 
wanneer zij een punt gescoord zien. Wanneer voldoende 
juryleden dit punt zagen, wordt het toegekend. 

In het Taekwondo bestaat de Knock-Out of K.O. Deze wordt 
gegeven wanneer de scheidsrechter van oordeel is dat een 
kamper de wedstrijd niet op een veilige manier kan verder-
zetten omwille van de impact van een van de acties van de 
tegenstander. De scheidsrechter telt tot tien en beoordeelt de 
toestand van de kamper. Elk teken dat de kamper geeft dat hij 
fysiek of mentaal niet meer in staat is om de wedstrijd verder 
te zetten, is voldoende voor de scheidsrechter om de wed-
strijd te beëindigen. Op deze manier wordt een verantwoorde 
competitie gegarandeerd.

Poomse
Een Poomse of schijngevecht bestaat uit een reeks aanvallen-
de en verdedigende technieken, die volgens een vastgelegde 
vorm uitgevoerd wordt tegen ingebeelde tegenstanders. De 
bewegingen zijn zo gestructureerd dat de beoefenaar kan 
reageren tegen alle mogelijke aanvallen van verschillende 
kanten. Bijzondere nadruk wordt gelegd op de gelijkwaardige 
ontwikkeling van beide zijden van het lichaam, omdat het 
noodzakelijk is dat de taekwondobeoefenaar zich, al naarge-
lang de situatie, zowel links- als rechtshandig kan verdedigen 
tegen een mogelijke aanvaller.

Door het beoefenen van Poomse ontwikkelt de taekwondo-
beoefenaar de nodige vaardigheden die van belang zijn in 
Taekwondo. Poomse vereist immers dat men kan stoten en 
trappen in verschillende richtingen, dat men kan afweren en 
aanvallen op een vloeiende manier en dat men plotseling van 
richting kan veranderen.
Daarenboven bieden Poomse inzicht in de ontwikkeling 
en verfijning van coördinatie, evenwicht, timing, ritme en 
ademcontrole, allemaal essentiële eigenschappen voor een 
taekwondobeoefenaar.

Hosinsul
Algemeen kan gesteld worden dat Hosinsul een “special tech-
nique” is waarbij toepassingen van alle onderdelen van Tae-
kwondo aan bod komen, zonder dat er wedstrijdregels zijn. 
Iemand die door en door getraind is in Poomse en Kyorugi, 
kan automatisch ook Hosinsul.
Bij zelfverdediging kan de aanvaller op twee manieren een 
aanval doen. 
Bij een ongewapende aanval probeert men de tegenstander 
te slaan, vast te grijpen of op de grond te gooien. 

Een gewapende aanval wordt uitgevoerd met een mes, stok 
of vuurwapen. 
De verdediger reageert afhankelijk van de bewegingen van 
de aanvaller. Hij kan ter plaatse blijven, achteruit gaan, vooruit 
gaan, zijwaarts gaan of zelfs de tegenstander passeren. Wan-
neer de aanval werd geblokkeerd, afgewend of ontweken, 
volgt een tegenaanval.

Kyokpa
Kyokpa staat voor het breken van voorwerpen, meestal hou-
ten planken, dakpannen of stenen. Een breektest maakt deel 
uit van het examen voor zwarte gordel, maar komt soms ook 
aan bod bij lagere graden. Kyokpa is niet zomaar een show-
element of test om te zien wie het sterkst is. Het is een test 
waarbij de taekwondobeoefenaar aan den lijve ondervindt of 
hij over de juiste techniek en de juiste dosis kracht beschikt. 
Als de techniek fout wordt uitgevoerd, zal de plank veel moei-
lijker of helemaal niet breken. Kyokpa kan uitgevoerd worden 
met handen en/of voeten en kan gaan van eenvoudige tot 
zeer complexe, meervoudige breektechnieken.
De breektest is een dankbaar onderdeel voor demonstraties. 
Het heeft immers een hoge spektakelwaarde.

Gradensysteem
Net als bij andere vechtsporten is er bij Taekwondo een sys-
teem van gordels met verschillende kleuren om te laten zien 
hoe ver de sporter gevorderd is. Een beginner heeft een witte 
band, waarna geel, groen, blauw, en rood volgen. Er kan ook 
met tussenkleuren gewerkt worden, bv. geel-groen of blauw-
rood. Om een hogere gordel te halen doe je examen in de 
club. Voor het behalen van de zwarte gordel (1e Dan), en de 
dangraden daar boven, leg je een examen af voor de jury van 
de Vlaamse Taekwondo Bond vzw. Taekwondobeoefenaars 
die jonger zijn dan 15 jaar en toch al de juiste kwalificaties 

Taekwondo:
een Koreaanse
vechtsport
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De oprichting van de W.T.F.

Door de zeer grote waarde die aan het Taekwondo werd 
toegekend, werd Taekwondo in 1971 de nationale sport in 
Korea. 
In 1971 werd ook de “taekwondo-etiquette” ontwikkeld. 
Deze omvatte de regels over “attitude”, regels te volgen bij 
het dagelijks leven en in de oefenzalen, dress codes en richt-
lijnen omtrent sociale etiquette. Kukkiwon, dat onder andere 
bevoegd is voor het uitreiken van dandiploma’s, werd een 
jaar later opgericht, met een centrale trainingszaal en een 
competitieruimte. 
De “World Taekwondo Federation” werd opgericht en ging 
in 1973 van start met de eerste “World Taekwondo Champi-
onships”. In 1980 werd de WTF officieel erkend als sportfe-
deratie door het Internationaal Olympisch Comité, wat van 
Taekwondo een olympische discipline maakte. Uiteindelijk 
zou het nog tot 2000 duren eer Taekwondo op het hoofdtor-
nooi van de Olympische Spelen kwam.

Taekwondo als competitiesport

De Vlaamse Taekwondo Bond vzw is aangesloten bij de 
World Taekwondo Federation (WTF). Het WTF-taekwondo 
kent een unieke competitievorm die door zijn spectaculaire 
beentechnieken en het gebruik van beschermende kledij 
een olympische discipline is geworden. Het is een fullcon-
tact vechtsport, waarbij er echter heel weinig blessures en 
ongevallen voorkomen door de bescherming van het hoofd, 
romp, schenen, onderarmen en het kruis door het gebruik 
van speciaal daarvoor voorziene veiligheidskledij. 

Verder wordt de veiligheid gegarandeerd door meerdere 
scheidsrechters per wedstrijdveld. Eén scheidsrechter leidt 
de wedstrijd in goede banen, van op de mat. Hij of zij staat 
soms bijna letterlijk tussen de twee kampers. Daarnaast zijn 
er nog vier hoekscheidsrechters. Deze hebben een goed 
zicht op het wedstrijdverloop. Dat moet ook, zij kennen im-
mers de punten toe! Elke kamper wordt dus goed bekeken 

en er gaat geen enkele actie ongezien voorbij.
Een sparringwedstrijd vindt plaats op een mat van 10m op 
10m. De twee tegenstanders worden van elkaar onderschei-
den door een blauwe of rode kleur. In het Koreaans heet dit 

Chong (blauw) en Hong (rood).
Een wedstrijd duurt drie ronden van twee minuten met tel-
kens één minuut rust. Het wedstrijdreglement laat natuurlijk 
niet zomaar iedereen tegen iedereen kampen. Meisjes en 
jongens worden van elkaar gescheiden. Daarnaast zijn er vier 
leeftijdscategorieën: debutanten, aspiranten, junioren en 
senioren. Een derde onderscheid zit er in het niveau van de 
deelnemers. Tot en met groen-blauwe gordel hoor je bij de 
categorie van de lage gordels. Vanaf blauwe gordel maak je 
de overstap naar de categorie van de hoge gordels. Tenslotte 
bestaat er ook nog een onderverdeling in verschillende ge-
wichtscategorieën. Dit systeem garandeert dat elke kamper 
een gevecht kan aangaan met iemand van hetzelfde niveau.

Competitie, ook voor kinderen?
Om later goed te kunnen sparren, is het belangrijk hiermee 
vroeg genoeg te beginnen. Aangezien Taekwondo een 
contactsport is, houdt dit risico’s in. Deze risico’s worden tot 
een minimum beperkt, doordat het wedstrijdreglement voor 
kinderen een aantal speciale bepalingen inhoudt. Zo is voor 
kinderen van 8 jaar tot 13 jaar wreefbescherming verplicht. 
Dit bestaat uit zacht, niet kwetsend materiaal. Verder laat het 
wedstrijdreglement toe om voor kinderen de wedstrijden in 
te korten tot twee ronden in de plaats van drie. De Vlaamse 
Taekwondo Bond vzw nam bovendien zelf het initiatief om 
het wedstrijdreglement zodanig aan te passen dat het voor 
debutanten en aspiranten lage gordel niet toegestaan is om 
naar het hoofd te trappen.

bezitten om deel te nemen aan het danexamen, kunnen dit 
doen. Zij behalen dan een “poomgraad” in plaats van een 
“dangraad”. De poomgordel heeft twee kleuren, namelijk 
rood en zwart, als horizontale strepen.

Taekwondo in Vlaanderen
In september 1974 werd onder het voorzitterschap van 
de in Nederland woonachtige Koreaan Seo Myung Soo de 
Belgische Taekwondo Associatie (B.T.A.) opgericht. De B.T.A. 
was de eerste Belgische Taekwondofederatie en ze bestond 
alleen uit Vlaamse clubs. Drie jaar later werd de Vlaamse 
Taekwondo Associatie opgericht.

In 1979 werd de Waalse Taekwondoassociatie opgericht en 
ontstond de Nationale Belgische Taekwondo Associatie.
In 1983 zag de Vlaamse Taekwondo Bond het levenslicht, ter 
vervanging van de Vlaamse Taekwondo Associatie.
Eind jaren ’90 kreeg Vlaanderen haar eerste Europese Kam-
pioen sparring: Zoran Prerad uit Maasmechelen behaalde de 
titel in de categorie tot 84 kg.
Sinds 2003 kunnen jonge taekwondotalenten terecht in de 
topsportschool Taekwondo.

De Vlaamse Taekwondo Bond vzw telt 82 clubs, verspreid 
over heel Vlaanderen. Antwerpen en Limburg tellen de 
meeste clubs, met respectievelijk 20 en 22 clubs. West-Vlaan-
deren volgt met 16 clubs. Vlaams-Brabant heeft er 9 en Oost-
Vlaanderen 8. Ook in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn 
7 taekwondoclubs actief.
Onze taekwondoclubs tellen gemiddeld 37 leden. Zo’n 23% 
van onze clubs heeft meer dan 50 leden. Een vijftal clubs flirt 
voortdurend met de grens van 100 leden.
De provincie Limburg telt de meeste clubs, maar het is de 
provincie Antwerpen die de meeste leden telt. Limburg 
heeft dus gemiddeld wat kleinere clubs dan Antwerpen. In 
Vlaams-Brabant bevinden zich gemiddeld de grootste clubs, 
in Limburg de kleinste. Het gemiddelde ligt nergens lager 
dan 30 leden per club.
Driekwart van de leden van de Vlaamse Taekwondo Bond 
vzw zijn jongens of mannen, slechts een kwart zijn meisjes of 
vrouwen. Bij de jeugd is dit verschil iets minder groot, maar 
nog steeds 70% van onze leden tot 18 jaar zijn jongens.
Tweederde van onze leden is jonger dan 19 jaar. 

Doelstellingen van de Vlaamse 
Taekwondo Bond vzw
De Vlaamse Taekwondo Bond vzw heeft tot doel alle clubs 
te verenigen, die Taekwondo als liefhebberij beoefenen, 
en gevestigd zijn in het Nederlandstalig gebied van België 
en/of Brussel-Hoofdstad. Daarnaast wil zij het aanleren en 
de beoefening van Taekwondo in deze gebieden mogelijk 
maken en bevorderen, het onderricht en de reglementering 
van Taekwondo in deze clubs eenvormig maken en de sa-
menhorigheid en samenwerking tussen de clubs behouden 
en bevorderen. Tenslotte wil de federatie het oprichten van 
nieuwe clubs stimuleren.

Het ontstaan van Taekwondo

Taekyon, basis van het huidige Taekwondo 
Taekwondo betekent letterlijk “De weg van vuist en voet”. 
Het is meer een totaalconcept, een levenswijze, dan een pure 
vechtsport. 
De sport kent zijn basis als onderdeel van eeuwenoude cere-
monies. Deze basis evolueerde naar het ‘Taekyon’, de toen-
malige benaming. In de periode van de Drie Koninkrijken 
(tot de 7e Eeuw n.C) werd de sport ingevoerd in de militaire 
opleidingen. Ze werd beoefend in de “Musadan”, een militaire 
instelling, bevoegd voor de nationale defensie. 
10e tot 14e eeuw: iemand die goed was in dit taekyon, kreeg 
aanzien. Bijgevolg werden de standaarden steeds hoger, 
en kreeg de sport steeds meer beoefenaars. Het kwam zelfs 
zover dat er wedstrijden werden georganiseerd, met als inzet 
een (soms vrij hoge) functie bij de overheid of de koning.

Taekyon en politieke spanningen gaan 
hand in hand

De sport werd steeds agressiever, met steeds nieuwe 
wapens, en hierdoor verloor ze waarde als ‘Vechtkunst’. Het 
kwam zover dat vechten met geld als inzet bestraft werd. 
Door deze verwikkeling werd het taekyon meer en meer 
“volkscultuur”. Dit zorgde ervoor dat het taekyon goed werd 
ingeburgerd bij de bevolking. 
Toen de politieke spanningen weer toenamen (15e Eeuw), 
kreeg het taekyon opnieuw meer aanzien. Taekyonvaar-
digheden werden een selectiecriterium om in het leger te 
mogen. In de 17e eeuw uiteindelijk verkreeg het taekyon 
de steun van de nationale top, en dit om de vitaliteit van de 
sport te blijven behouden. Het taekyon is sindsdien diep 
geworteld in de Koreaanse samenleving.

Bezetting door Japan 
Tijdens de bezetting door Japan (1910-1945) werd het 
taekyon verboden. Het verbod op het taekyon maakte de 
Koreanen ervan bewust om zich “te onderscheiden” van 
Japan. Bij afloop van de tweede Wereldoorlog werd Korea 
in twee delen verdeeld. Vlak na de onafhankelijkheid van 
Noord- en Zuid-Korea, veranderde de term taekyon in 
“Taekwon”.  Taekwondo werd nu meer en meer verspreid in 
het buitenland.

Foto: Taekwondo Daehan
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Competitie in Vlaanderen

De competitie binnen de Vlaamse Taekwondo Bond is zoda-
nig gestructureerd dat je geleidelijk aan kennis kan maken 
met sparringwedstrijden. Via een interclub kan één club een 
andere uitdagen om een vriendschappelijke wedstrijd aan te 
gaan. Zo kan je al eens proeven van competitie zonder dat er 
punten of medailles aan vasthangen.

Lukt dit al aardig, dan kan je een stapje hoger gaan en 
deelnemen aan een provinciaal beginnerstornooi. Nog een 
stap hoger staan de open provinciale kampioenschappen. 
Hieraan kunnen alle federaties deelnemen die bij de WTF 
zijn aangesloten. Zo krijg je als VTB-lid de kans om het op te 
nemen tegen kampers uit de buurlanden.

Helemaal “top of the bill” is het Open Belgisch Kampioen-
schap dat jaarlijks wordt georganiseerd door de Vlaamse 
Taekwondo Bond. Het is één van de acht Europese A-tornooi-
en. Dit tornooi behoort al jaren tot de Europese top 3 en telt 
vaak meer dan 800 deelnemers uit 40 verschillende landen. 
Een onberispelijke organisatie, gezellige locatie en Taekwon-
do op wereldniveau maken van dit tornooi één van de meest 
geliefde tornooien bij alle deelnemers.

De voorbije jaren slaagden telkens een aantal VTB’ers erin 
om goed te presteren op dit tornooi en zo met een welver-
diende medaille naar huis te gaan.

Naast sparringcompetitie bestaan er ook poomsewedstrij-
den. Hierbij ga je geen gevecht aan met een tegenstrever, 
maar probeer je elke stijloefening (poomse) zo correct, vlot 
en krachtig mogelijk te lopen. Op die manier zal je de hoog-
ste punten krijgen van de jury. Voor het kleinste foutje of 
evenwichtsverlies worden er al snel heel wat punten afge-
trokken.
Naast het Belgisch Kampioenschap wordt sinds kort weer 
het Open Belgische Kampioenschap Poomse georganiseerd. 
De laatste edities van deze wedstrijden brachten Poomse op 
hoog niveau. Sinds 2006 wordt er een Wereldkampioenschap 
Poomse georganiseerd. 

Taekwondo als recreatiesport

Dat taekwondo naast het competitieve aspect nog heel 
wat te bieden heeft, zullen de meer dan 3000 leden van de 
Vlaamse Taekwondo Bond vzw met plezier beamen.
Meer dan 80 taekwondoclubs zetten meerdere keren per 
week hun deuren open voor al wie interesse heeft om zich in 
deze Koreaanse vechtsport te bekwamen.

Vanaf de leeftijd van 6 jaar kan je in de meeste van onze clubs 
terecht. Sommige clubs hebben zelfs een kleuterwerking.
Aangezien het behalen van de zwarte gordel het ultieme doel 
van de meeste recreanten is, komen tijdens de trainingen alle 
onderdelen van Taekwondo aan bod. De recreant wordt zo 
stap voor stap voorbereid op het examen voor zwarte gordel. 

Voor de taekwondobeoefenaars die graag nog meer willen 
dan de wekelijkse clubtrainingen, zijn er ook nog provinciale 
trainingen in sparring en poomse.

Onze trainers krijgen de mogelijkheid zich bij te scholen. 
Enerzijds via de cursus Initiator en Trainer B Taekwondo, die 
in samenwerking met de Vlaamse Trainersschool worden 
georganiseerd. Anderzijds biedt de Vlaamse Taekwondo Bond 
vzw zelf trainingen voor trainers aan. Dit geeft de trainers de 
gelegenheid om ervaringen uit te wisselen en van mekaar te 
leren.

Zij die graag wedstrijden in goede banen leiden, kunnen dan 
weer de cursus scheidsrechter sparring of scheidsrechter stijl 
volgen.

Topsportschool Taekwondo
Taekwondo beoefenen op het hoogste niveau 
vergt een lange en veelzijdige opleiding

De Vlaamse Taekwondobond vzw stichtte haar topsport-
school in september 2003 met als doel:
 c   aanbieden van een taekwondo-opleiding op topniveau  
  in combinatie met een volwaardige schoolopleiding,
 c   ontwikkelen van talentvolle jongeren binnen een   
  professionele topsportomgeving (opleiding 
  van toekomstige topsporters in het kader van EK, 
  WK en OS),
 c   opleiden van getalenteerde jongeren tot zelfstandige   
  en onafhankelijke topsporters
De trainingen worden gegeven door professionele trainers, 
bijgestaan door een medische staf en een mentale begeleider. 

Het Leonardo Lyceum in Wilrijk is één van de erkende top-
sportscholen in Vlaanderen. De Vlaamse Taekwondo Bond 
vzw ondertekende een bijzonder convenant met het Leo-
nardo Lyceum en is dan ook een officieel erkende topsport-
school. Dit is heel belangrijk, want het topsportstatuut, dat 
onze leerlingen moeten hebben, laat een aantal uitzonderin-
gen toe binnen het onderwijs.

Om een optimale trainingsplanning te bekomen, sloten het 
Ministerie van Onderwijs, het BOIC, Bloso en de sportfede-
raties een overeenkomst. Zo wordt in de topsportschool het 
aantal contacturen van enkele vakken verminderd en wordt 
de vrijgekomen tijd ingevuld met training. Concreet wil dit 
zeggen dat onze leerlingen wel hetzelfde studiepakket krij-
gen, maar minder uren in de les zitten. Doordat er een goede 
studiebegeleiding is en er kleine klassen gemaakt worden, 
blijft het studieniveau op peil. In totaal worden 12 uren vrij-
gemaakt om het nodige trainingsvolume te verkrijgen. Naast 
deze trainingen zijn er nog enkele uren die projectmatig 
ingevuld worden (oa. letselpreventieve trainingen).

Leerlingen kunnen vanaf de tweede graad secundair on-
derwijs instappen in de topsportschool. In de tweede graad 
volgen zij dan de richting Wetenschappen-Topsport. In de 
derde graad kunnen ze kiezen uit Wetenschappen-Topsport, 
Wiskunde-Topsport of Moderne Talen-Topsport.

De sportieve leiding is in handen van Tom Peeters, tevens 
coördinator topsport van de Vlaamse Taekwondo Bond vzw. 
Bij het evalueren van de technische en tactische vaardighe-
den, wordt hij ondersteund door de federale trainers.
De sportarts en kinesiste van de school zorgen voor de me-
dische begeleiding. Sinds kort wordt er ook mentale begelei-
ding voorzien door een sportpsycholoog en zorgt een diëtiste 
voor correct voedingsadvies.

Alleen jongeren vanaf de tweede graad, die het talent bezit-
ten om later tot topsporter uit te groeien komen in aanmer-
king voor de topsportafdeling. Er wordt bovendien verwacht 
van de betrokken atleten dat ze bereid zijn zich te engageren 
om de combinatie topsport – studie tot een goed einde te 
brengen. Iedereen die deel uitmaakt van de topsportafde-
ling moet zich engageren voor federale trainingen, stages en 
selecties.

Foto: Llyo vzw

Foto: Llyo vzw
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“Taekwondo is een coole sport!”

Sinds 2003 bestaat er een topsportschool Taekwondo en jaarlijks 
zetten er een vijftal leerlingen hun beste beentje voor. Tijdens het 
schooljaar 2008-2009 zijn dit Melvin Willems (16), Tisja Geysen 
(15), Nikki Pauwels (15), Gigliano Bottazzo (15) en Abdelkarim 
Arbib (16). We stelden hen een paar vragen.

Waarom kozen jullie voor taekwondo en niet voor een 
andere sport?
Gigliano: ” Ik had zin in een sport waarin ik mij kon uitleven. 
Op een dag ging ik met een vriend naar de training kijken 
en op het eerste zicht leek Taekwondo wel een coole sport.” 
Zowel Tisja, Karim als Nikki begonnen eerst met een andere 
sport, meer bepaald zwemmen, voetbal en karate. 
Maar omdat het moeilijk was om twee sporten te combineren 
of omdat Taekwondo gewoon leuker was, beslisten ze om 
verder te gaan in Taekwondo.

Jullie zitten nu in de topsportschool in Edegem, maar 
aangezien jullie verspreid wonen over heel het Vlaamse 
land, zitten jullie wellicht op internaat. Vinden jullie het 
moeilijk om de hele week van thuis weg te zijn of is dat 
net heel plezant?
Tisja:  “Dit is al mijn tweede jaar op internaat, dus ik ben het al 
een beetje gewoon. In het begin was het wel moeilijk om de 
hele week van thuis weg te zijn, maar je maakt snel vrienden.”

Moeten jullie veel opofferen voor topsport?
Gigliano:  “Opofferen is een groot woord, maar je moet als 
topsporter inderdaad wel enkele dingen laten vallen. Je mag 
wel eens naar een fuif gaan, maar dit kan enkel wanneer het 
in het trainingsschema past. ” Nikki en Tisja en Karim zien hun 
vrije tijd smelten als sneeuw voor de zon, maar uiteindelijk is 
dat niet zo erg. “Als je je hard inzet, komen de resultaten 
immers vanzelf en dat is een grote beloning”, aldus Tisja.

Wat zijn jullie doelstellingen voor 2009?
In 2009 vindt het Europese Kampioenschap voor Junioren 
plaats en al onze topsportleerlingen ambiëren een medaille, 
of op z’n minst een kwalificatie. En ze zullen er hard voor 
trainen ook! Naast het EK zijn er ook nog andere belangrijke 
internationale wedstrijden. Hierop hopen ze natuurlijk ook 
goed te presteren.

Wat zouden jullie graag bereiken in je topsportcarrière? 
Met andere woorden, waarmee zouden jullie tevreden 
zijn op het einde van je topsportcarrière?
Dat onze topsportatleten ambitie hebben, blijkt duidelijk uit 
hun antwoorden. Karim gaat resoluut voor Olympisch goud. 
De anderen zijn iets voorzichtiger, maar een medaille op het 
EK of WK staat toch op ieders verlanglijstje. “En zolang je maar 
goed en hard traint, is alles mogelijk”, aldus Gigliano.  h
 

Voor meer informatie kan je terecht bij:

Vlaamse Taekwondo Bond vzw
H. Van Veldekesingel 150/73

3500 Hasselt
TEL: 011/87.09.18 - FAX: 011/87.09.17

www.taekwondo.be - vtb@taekwondo.be
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In feite ontstonden de eerste Wushuvormen reeds in de 
primitieve samenleving. Om te kunnen overleven gebruikte 
de primitieve mens houten knuppels en stenen waardoor hij 
zich niet enkel kon verdedigen tegen wilde dieren (of andere 
mensen, bv. van een vijandelijke stam), maar waar hij ook mee 
op jacht kon gaan. 

Tijdens de Shangdynastie (17de - 11de eeuw v.Chr.) ontwik-
kelde men diverse oefeningen en dansvormen, met en zonder 
wapens, ter voorbereiding van dreigende oorlogen en ter 
verbetering van de gezondheid.
Ten tijde van de Yin en Zhou-dynastieën (1200 – 771 v.Chr.) 
ontstonden bronzen wapens, zoals dolk, bijl en speer. Wed-
strijden werden georganiseerd om de vaardigheden met deze 
wapens te kunnen meten en vergelijken.

In die periode werd Wushu ook een onderdeel van de vor-
ming en de opleiding van de adel en andere vooraanstaan-
den. Zij leerden “Wuxiang” (een soort dans waarbij men met 
een bijl, speer of schild een aantal technieken uitvoert). Het 
bracht hen niet enkel militaire vaardigheid bij maar men 
meende ook dat dit hun voorkomen en hun gedrag ten 
goede kwam. Op deze wijze ontstond aldus een vorm van 
lichamelijke opvoeding. 

Later, bij het gebruik van ijzeren voorwerpen, werden talrijke 
nieuwe wapens vervaardigd. Wushu werd dan ook verder 
ontwikkeld en er ontstonden, als gevolg van de talrijke wed-
strijden en ontmoetingen tussen beoefenaars, steeds nieuwe 
en meer complexe gewapende en ongewapende technieken. 
Hieruit ontwikkelden zich bijgevolg verschillende Wushu-
stijlen en –scholen, elk met hun eigen karakteristieken en 
specifieke technieken. Tijdens de Ming en Qing-dynastieën 
(1363 tot 1911 n.Chr.) kende Wushu wellicht zijn belangrijkste 
ontwikkelingen. De meeste van de nu bestaande Wushu-
stijlen kregen in die periode vaste vorm.

Ook in het begin van de vorige eeuw ontwikkelde Wushu zich 
verder. Zo werd in de helft van de jaren twintig in China een 
centraal Wushu-instituut opgericht, met onderafdelingen in 

een aantal provincies en steden. Vanaf 1932 werd jaarlijks zelfs 
een nationale Wushu-wedstrijd ingericht.

Een belangrijke fase in de ontwikkeling van het hedendaagse 
Wushu deed zich voor op het einde van de jaren veertig, 
wanneer de communisten na een burgeroorlog de macht in 
handen kregen in China. Zij verdreven de nationalisten, die 
een onderkomen vonden op het toenmalige eiland Formosa 
(nu Taiwan). Ook vele Wushu-meesters ontvluchtten het vas-
teland en zochten er een toevlucht. Zowel in Taiwan als in de 
voormalige Britse kroonkolonie Hong Kong werd Wushu van 
dan af aan op dezelfde (ongewijzigde) vorm beoefend. 

In de in 1949 opgerichte Volksrepubliek China daarentegen 
onderging Wushu vanaf dat moment belangrijke veranderin-
gen. De communistische leiders waren immers van mening 
dat de oude manier van beoefening een te militaristisch 
karakter had en dat het gebruik van traditionele wapens, 
vanuit het oogpunt van doeltreffendheid tijdens het gevecht, 
in moderne tijden achterhaald was. Toch zag men, omwille 
van de grote culturele en gezondheidsbevorderende waarde, 
het belang in van een blijvende promotie en ontwikkeling van 
Wushu in de Chinese samenleving.

In het begin van de jaren vijftig werd de “State Physical Cul-
ture and Sports Commission” in het leven geroepen. Eén van 
de taken van deze commissie bestond erin om de massasport-

China is één van de oudste beschavingen ter wereld en kent 
dan ook een lange traditie van bewegingscultuur. De traditi-
onele ‘sporten’ die er nu worden beoefend, vonden ongeveer  
3.000 à 4.000 jaar geleden hun oorsprong. Eén van de meest 
populaire traditionele Chinese sporten is Wushu, de verzamel-
naam voor de Chinese vechtsporten. Wushu bestaat uit een 
grote variatie van vechtdisciplines. Een ruwe schatting geeft 
aan dat er meer dan duizend varianten of “scholen” van Wushu 
bestaan, verdeeld over de meerdere etnische groepen in China.

In China wordt Wushu niet enkel beschouwd als een fysieke 
activiteit. Ook filosofische aspecten en religieuze elementen 
maken er deel van uit. Eén van deze aspecten verwijst naar 
het zogenaamde “natuurlijk symbolisme”. Volgens de oude 
Chinese filosofen bestaat er een gelijkenis tussen de natuur 
(of het heelal) en de mens. Men ging ervan uit dat de mens 
er voordeel uithaalt indien hij de natuur imiteert. Eén van de 
meest bekende voorbeelden van het natuurlijk symbolisme is 
het yin en yang principe. 

Wat het religieuze aspect betreft, hebben vooral het Boed-
dhisme en Taoïsme een sterke invloed gehad op de ontwikke-
ling van Wushu. Twee van de meest bekende Wushu-scholen 
vonden dan ook hun oorsprong in religieuze plaatsen: de 
Shaolin-school, welke ontstond in het Boeddhistische Shaolin-
klooster en de Wudang-school, welke zijn naam ontleende 
aan de plaats waar het ontstond, met name het Wudang-
gebergte, dé plaats van het Taoïsme.

Wushu omvat de meest uiteenlopende disciplines. Of het 
nu gaat om het gebruik van bepaalde worpen en klemmen, 
bepaalde stoot- en traptechnieken, het gebruik van wapens of 
speciale sprongen, Wushu omvat ze allemaal. Deze verschei-
denheid heeft doorheen de eeuwen heen aanleiding gegeven 

tot het ontstaan van een zeer groot aantal scholen en stijlen 
in China, allemaal met hun eigen zeer specifieke eigenschap-
pen en technieken. 

In het Westen wordt voor veel van deze disciplines de bena-
ming “Kungfu” gebruikt, maar deze naam heeft eigenlijk niets 
met vechtsporten te maken. Kungfu betekent immers “vaar-
digheid” en kan bijgevolg voor veel dingen gebruikt worden. 
Zo kan men vaardig zijn in vechten, maar ook in koken, schil-
deren, metselen, enz… Een kungfu kok zal dus wel heel lekker 
kunnen koken, maar hoeft daarom nog niet vervaarlijk met 
zijn messen te kunnen zwaaien. De term Wushu daarentegen 
is samengesteld uit Wu = oorlog en Shu = kunst. De diepere, 
filosofische betekenis is bovendien niet alleen krijgskunst, 
maar vooral de kunst om een conflict te beëindigen. Een 
echte krijgskunstenaar zal hierom enkel vechten wanneer het 
echt nodig is en enkel zolang het echt nodig is…
De basisfilosofie van Wushu legt de nadruk op: respect voor 
anderen, geen agressiviteit en een totale zelfontplooiing 
(zelfdiscipline). 

Wushu heeft twee hoofdstromingen, namelijk de externe en 
de interne stijlen. De externe stijlen zijn gekenmerkt door hun 
soepelheid, kracht en snelheid. Hieronder vindt men het mo-
derne en het traditionele Wushu, het Sanda en het Shuai-Jiao 
en het Shou-Bo.  De interne stijlen zijn meer gefocust op het 
verbeteren van de gezondheid, alhoewel het ook hier gaat om 
volledige krijgskunsten. Er wordt hier voornamelijk gebruik 
gemaakt van interne kracht ipv spierkracht. Bij de interne 
stijlen horen o.a. Taiji, Bagua en Xing Yi.

Een beetje geschiedenis…

Vaak wordt beweerd dat Wushu rond de 6e eeuw na Christus 
ontstond binnen de muren van het Boeddhistische Shaolin-
klooster in de Chinese provincie Henan als een manier om de 
gezondheid en de veiligheid van de monniken te verbeteren. 
Deze versie wordt evenwel door Chinese geschiedschrijvers 
tegengesproken. 

Wŭ Shù:
Wat is Wushu?

Auteur: VWUF
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beoefening in China te bevorderen. Voor de ontwikkeling van 
Wushu betekende dit het begin van een nieuwe (sportievere) 
vorm van beoefening. De meest bekende Wushu-experts 
uit heel China werden samengebracht en hielpen mee aan 
het ontwerpen van deze aangepaste verschijningsvorm. 
De meest populaire traditionele systemen en technieken 
werden geselecteerd. Deze bewegingen werden dan gecom-
bineerd met een aantal nieuwe technieken in zogenaamde 
“Wushu standaardvormen”. Het accent lag niet langer op de 
zuivere gevechtswaarde, maar kreeg een ruimere betekenis 
waarbij ook sportieve en esthetische elementen een belang-
rijke plaats kregen. De bedoeling van deze aanpassing was 
in hoofdzaak om Wushu populairder te kunnen maken en 
hierdoor meer beoefenaars te kunnen aantrekken. Het nieuwe 
Wushu was een feit.

Momenteel geniet vooral Taijiquan (‘Tai Chi Chuan’) een snel 
groeiende aandacht in het Westen. Taiji, een interne Wushu-
stijl, wordt door velen dan ook niet onmiddellijk geassocieerd 
met een krijgskunst, maar vooral met de therapeutische ei-
genschappen ervan. Zo schrijven traditionele artsen in China 
regelmatig Taiji en/of Qi Gong (inwendige energie) oefenin-
gen voor aan hun patiënten om hun gezondheid te verbete-
ren of te behouden. Een bijkomende reden waarom Taiji zo 
populair is, is dat men het tot op vergevorderde leeftijd kan 
blijven beoefenen en zelfs aanleren.

Een greep uit de veelheid aan stijlen 
binnen het Wushu 
1. Moderne wushu 
Moderne Wushu is een vrij recente ontwikkeling in de ge-
schiedenis van de Chinese krijgskunsten. Vanuit de traditio-
nele stijlen, waarvan velen honderden jaren oud zijn, werden 
een aantal “nieuwe” vormen gemaakt, die in China en wereld-
wijd een steeds grotere populariteit kennen.

Zoals reeds vermeld, beschouwde vanaf het midden van de 
vorige eeuw, het ‘nieuwe’ communistische regime de martiale 
aspecten van traditionele stijlen als achterhaald en wilde af 
van het klassieke beeld van de onaantastbare Meester die zijn 
leerlingen onderricht. Bovendien organiseerden 

Wushu-scholen zich vroeger vaak als ernstig te nemen lokale 
milities. De overheid wilde onrust en vechtpartijen onder bur-
gers vermijden en de geheimzinnigheid rond veel traditionele 
stijlen doorbreken.
Tegelijkertijd wilden ze de sportieve elementen promoten. 
De aandacht lag daarbij minder op het direct contact met een 
tegenstander, maar eerder op het ontwikkelen van licha-
melijke vaardigheden. Begin jaren vijftig werden dan ook in 
kader hiervan demonstraties en competities georganiseerd. 
Een commissie maakte een inventaris op van technieken en 
voegde hier een aantal bewegingen uit andere disciplines 
(acrobatische elementen van de Peking Opera, bv) aan toe. 
Op die manier werden “vormen” (taolu) ontwikkeld die acro-
batisch en spectaculair oogden.

In de loop der jaren is deze vorm van Wushu uitgegroeid tot 
een topsport in China en ook internationaal kent moderne 
Wushu een groeiende populariteit. 

Begin jaren negentig werden voor internationale wedstrijden 
een aantal internationale standaardvormen samengesteld 
in verschillende stijlen (Noord- en Zuiderstijl en Taiji), zowel 
ongewapend als met traditionele wapens (stok, zwaard, speer, 
enz). Hierdoor werd het mogelijk de prestaties van verschil-
lende atleten met een andere achtergrond toch met elkaar te 
vergelijken. 

Na de introductie van een tweede generatie internationale 
standaardvormen in 2000, is men recent overgegaan naar 

het Chinese systeem van “vrije vormen” waarbij men atleten 
toelaat een eigen choreografie te brengen (die moet wel 
voldoen aan een aantal voorwaarden), zodat er meer variatie 
in het wedstrijdverloop komt. Deze stap werd nodig geacht in 
de verdere internationalisering van het moderne Wushu. Met 
de organisatie van de Spelen in Beijing in de zomer van 2008 
hoopte men dat Wushu op het programma kwam te staan. Dit 
is evenwel niet gelukt. Wel kon tijdens de Spelen een door het 
IOC erkend tornooi in Beijing doorgaan en wordt Wushu voor 
het eerst opgenomen als een ‘invitational event’ tijdens de 
Wereldspelen in Taiwan in 2009.

2. Traditionele wushu
De verscheidenheid aan bestaande aanvals- en verdedi-
gingstechnieken heeft doorheen de eeuwen heen aanleiding 
gegeven tot het ontstaan van een zeer groot aantal scholen 
en stijlen binnen de vechtsporten in China, allemaal met hun 
eigen zeer specifieke eigenschappen en technieken. Traditi-
onele Wushu is de verzameling van al deze oorspronkelijke 
stijlen.

Een opsomming geven van al deze stijlen is nagenoeg onbe-
gonnen werk. Vaak wordt gesproken over zuider- of noorder-
stijl, waarbij de zuiderstijl meer de nadruk legt op armtechnie-
ken (vooral omdat in het zuiden van China de inwoners zich 
vaak op platte bootjes verplaatsten. Dit beperkte het gebruik 
van de benen omdat de stabiliteit van de boot anders moge-
lijk in gevaar werd gebracht). De noorderstijl kent dan weer 
een veel groter gebruik van beentechnieken. Maar… uiteraard 
vonden er verschuivingen en uitwisselingen plaats en zullen 
bepaalde stijlen niet voldoen aan deze simplistische indeling.
Een andere indeling gaat zich baseren op de families waar-
binnen een stijl werd gecreëerd en dragen de naam van de 
stichter. Ook deze indeling is echter niet waterdicht… Dan 
zijn er nog de indelingen van de stijlen die zich baseren op de 
bewegingen van dieren, de gewapende tegenover de onge-
wapende stijlen, enz…, enz…

In tegenstelling tot het moderne Wushu, waarbij de nadruk 
hoofdzakelijk op de lichamelijke vaardigheden wordt gelegd, 
ligt bij het traditionele Wushu het accent nog steeds op de ge-

vechtstoepassingen. Weliswaar worden ook hier stijlvormen 
onderwezen (taolu), maar deze dienen in de eerste plaats om 
een aantal gevechtstechnieken beter te leren beheersen. Er 
wordt bij traditionele Wushu dan ook veel belang gehecht 
aan de reële toepassingen van de technieken, hoofdzakelijk 
d.m.v. vrije sparring.

3. Sanda of sanshou
De termen “Sanshou” en “Sanda” worden beiden gebruikt 
als benaming voor het officiële full-contact vechten in het 
Moderne Wushu.

Sinds de eerste Wereldkampioenschappen Wushu, gehouden 
in 1991 te Beijing, China, is de populariteit van het Sanda 
toegenomen en het aantal beoefenaars ontzettend gegroeid. 
Momenteel wordt het Sanda in meer dan 75 landen beoefend. 

Sandawedstrijden worden officieel gevochten op een ver-
hoogd podium, de “Lei Tai” dat stamt uit de tijd waarin Wushu-
meesters in China elkaar uitdaagden en op een platform 
moesten bewijzen wat ze waard waren. De bedoeling was om 
als laatste overeind te blijven op het platform. Tijdens deze 
gevechten was men niet gebonden door regels.

Tijdens een groot nationaal toernooi in Nanjing in 1928 waren 
de gevechten zo bruut dat tal van gevechten geen doorgang 
mochten hebben uit angst dat zeer gerenommeerde mees-
ters er de dood zouden vinden, wat om veranderingen vroeg 
in de wedstrijdregels.

Het Moderne Sanda ontwikkelde zich in China pas sterk vanaf 
het einde van de jaren ’80. Aanvankelijk beschouwde de com-
munistische regering deze vorm immers als te gewelddadig, 
maar gaandeweg kwam hierin verandering. Deze koerswijzi-
ging werd mee ingegeven door de groeiende populariteit van 
hardere vechtcompetities in het Westen. De grote meesters 
in China kregen de taak regels samen te stellen, zodat de van 
herkomst verschillende stijlen de mogelijkheid hadden tegen 
elkaar te kunnen uitkomen. In Sanda maakt men gebruik 
van verscheidene stoten, trappen, beenvegen en werptech-
nieken zodat men een “realistisch” gevecht en beeld krijgt 
van de sport. Een vechter kan een overwinning behalen op 
knock-out of op punten die worden gegeven op basis van de 
toegepaste technieken. Een gevecht bestaat uit twee ronden 
van twee minuten met een derde ronde als er een “onbeslist” 
is gevallen.

Een van de hoofddoelen van het Sanda is de tegenstander 
van het platform af te werken. Sanda kan men niet vergelijken 
met andere full-contact sporten zoals Kick Boxing enz. omdat 
het Sanda een heel andere strategie is. Er zijn verscheidene 
wedstrijdvormen, waaronder Qinda (geen vuistaanvallen naar 
het hoofd), Sanda (max. 2 consecutieve stoten naar het hoofd 
en volledige bescherming van borst en hoofd), Sanda X (zon-
der hoofdbeschermer en borstpantser)… 

4. Shuai Jiao en Shou Bo

Shuai-Jiao of Chinees worstelen is de oudste gevechtskunst 
die in de Chinese geschiedenis kan teruggevonden worden. 
Het is de krijgskunst van de werptechnieken en de lijf-aan-lijf 
gevechten.  
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Ruim 5000 jaar geleden leefden er twee stammen aan de Gele 
Rivier in China. De ene stam werd geleid door Huang Di (beter 
gekend als de “Gele Keizer”) en de andere door Zhi You. De 
krijgers van de Zhi You stam waren vooral te herkennen aan 
hun helm met hoorns, die ze in gevechten gebruikten om de 
tegenstander aan te vallen. Huang Di leerde zijn krijgers tech-
nieken aan om deze aanvallen te ontwijken en daarna de te-
genstander uit evenwicht en ten val te brengen. Dankzij deze 
technieken overwon de Gele Keizer en kon het land terug tot 
eenheid brengen. Deze strijd tussen krijgers kon men vanaf 
deze periode terugvinden in de traditionele dans, de Jiao Dixi, 
die tijdens allerhande feesten opgevoerd werd. Hierin ligt het 
ontstaan van de oudste vorm van de Chinese krijgskunsten, 
het Shuai Jiao.

Anno 2005 is Shuai Jiao in China en Taiwan een belangrijke 
sportieve discipline en wordt het in de rest van de wereld 
door tal van experts onderwezen. Zowel het martiaal aspect 
als het sportieve/competitieve aspect wordt verder beoefend. 
In Europa wordt deze eeuwenoude krijgskunst sinds 1987 ver-
spreid door Yuan Zumou uit Parijs. Ook tal van zijn leerlingen 
hebben nu in verschillende landen reeds scholen opgericht.

De essentie van het beoefenen van shuai-jiao kan samenge-
vat worden door de volgende spreekwijze: “op lange afstand 
slaat men, op korte afstand werpt men”. Het gaat hier dus om 
een vechtstrategie die erin bestaat om de ‘afstand te over-
bruggen’ om te kunnen winnen door middel van lijf aan lijf 
technieken en worpen.

De training legt eerder de nadruk op een soepele en snelle 
uitvoering van de technieken dan op het gebruik van puur 
fysieke kracht. De uitvoering dient te gebeuren met estheti-
sche bewegingen en met respect voor de tegenstander. Het 
beoefenen van shuai-jiao sluit agressiviteit volledig uit en 
draagt daardoor bij tot de interne beheersing.

Het toepassen van shuai-jiao technieken in een gevecht met 
stoten en trappen ontwikkelde zich in de nieuwe discipline 
‘Shou Bo’. Shou bo kan de synthese genoemd worden van de 
shuai-jiao technieken met de traditionele stoot- en traptech-
nieken.

5. Taiji (Tai Chi Chuan)
Taijiquan, ook wel Tai Chi of Tai Chi Chuan genoemd, betekent 
zoveel als het boksen van het hoogste uiterste en is momen-
teel één van de populairste krijgskunsten ter wereld. Haar 
grote populariteit dankt zij echter in mindere aard aan de 
martiale toepassingen ervan dan wel aan het feit dat Taiji de 
gezondheid bevordert en ook op oude(re) leeftijd kan worden 
beoefend. Voor senioren wordt Taiji om deze reden door be-
paalde gemeentelijke sportdiensten in Vlaanderen aangebo-
den en dit in het kader van zowel valpreventie als het behoud 
van de beweeglijkheid van spieren en gewrichten.

Echter, Taiji is en blijft een volwaardige krijgskunst en valt 
niet louter terug te brengen tot een serie gezondheidsoefe-
ningen. Eén van haar grondleggers, Yang Lu Chan, werd niet 
voor niets “Yang zonder gelijke” of “de onoverwinnelijke Yang” 
genoemd. Er wordt beweerd dat tijdens zijn studie van Taiji 
hij de efficiëntie van zijn krijgskunst toepaste op ter dood 
veroordeelden. Deze laatsten zouden, indien zij Yang kon-
den overwinnen, de vrijheid herwinnen. Doch, geen van hen 
overleefde…

Doorheen de geschiedenis ontwikkelden zich binnen het Taiji 
meerdere stijlen, genoemd naar hun grondleggers. De meest 
bekende zijn Yang, Sun, Wu en Chen. Ook al lijken zij op het 
eerste zicht niet onmiddellijk op elkaar - zo kunnen snelheid 
van uitvoering en opeenvolging van bewegingen grondig 
verschillen - toch maken zij allen gebruik van de zelfde 13 
basisbewegingen. Deze, van oorsprong Qi Gong bewegingen, 
zouden, volgens bepaalde bronnen, reeds 1500 jaar geleden 
zijn samengebracht door de intellectueel Siu Lu-Ping en de 
Taoist Liu Tao-Tzu…

De Vlaamse Wushu Federatie (VWuF)

Hoewel nog steeds vrij onbekend in België, dateren de 
eerste Wushu-clubs reeds uit de helft van de jaren ’70 (o.m. 
Antwerpen, Brussel). Zoals in tal van andere landen, werden 
deze clubs vooral opgericht door Chinese inwijkelingen. Met 
uitzondering van enkelen, werden de meeste clubs reeds van 
bij aanvang opengesteld voor westerlingen. Niet lang nadien 
(met name in 1978), werd de Belgische Wushu Federatie 
(BWuF) opgericht. Ondanks haar kleinschaligheid, wordt de 
BWuF reeds sinds 1993 erkend door het BOIC als niet-olympi-
sche federatie. De mogelijkheid die in 1988 werd geboden om 
toe te treden tot de Vlaamse Vechtsport Associatie (VVA), een 
multidisciplinaire vechtsport-associatie die erkend was door 
BLOSO, leidde tot het oprichten van een autonome Vlaamse 
vleugel binnen de nationale federatie. Op 22 februari 1990 
verschenen dan in de bijlagen van het Belgische Staatsblad de 
statuten van de Vlaamse Wushu Federatie (VWuF) met als doel 
om alle Nederlandstalige clubs in het Vlaamse Gewest en het 
Brusselse Gewest waar krijgskunsten van Chinese oorsprong 
worden beoefend, samen te brengen in één federatie. 
Een directe erkenning (geen subsidiëring) volgde dan vanaf 
2002, toen de VWuF autonoom verder ging en kort nadat 
Wushu voor het eerst werd opgenomen op de sporttak-
kenlijst. De VWuF is momenteel ook lid van de VSF als een 
unisportfederatie. 

Het is moeilijk om in te schatten hoeveel Wushu-beoefenaars 
er zijn in Vlaanderen. Dit heeft ondermeer te maken met het 
feit dat lang niet iedereen zich aansluit bij een overkoepe-
lende structuur. Men kan aannemen dat veruit de populairste 
vorm van Wushu-beoefening in Vlaanderen het taijiquan 
betreft. Er bestaan dan ook tal van cursussen en clubs die vari-
anten van deze inwendige Wushu-stijl aanbieden. Aangezien 
heel wat van deze beoefenaars taiji niet beschouwen als een 
sport - maar eerder als een levenswijze of een relaxatie-tech-
niek – vindt men hen niet terug binnen bestaande overkoepe-
lende sportstructuren. Het zijn dan ook eerder diegenen die 
Wushu als een sport beoefenen die men zal kunnen terugvin-
den. Maar omwille van het bestaan van meerdere structuren 
(vooral dan sportfederaties) waarbij Wushu-beoefenaars zich 
kunnen aansluiten, blijft het een moeilijke oefening om te 

bepalen hoeveel beoefenaars Vlaanderen precies telt. Een 
ruwe schatting van het aantal gekende beoefenaars bedraagt 
ongeveer 1.500 personen in Vlaanderen. Men kan vermoeden 
dat het aantal occasionele en niet-aangesloten beoefenaars 
wellicht even groot zal zijn. Hierdoor komt het totaal van 
beoefenaars in Vlaanderen waarschijnlijk in de buurt van de 
3.000. Er mag verwacht worden dat het totale cijfer voor Bel-
gië ongeveer het dubbel bedraagt. 

Ondanks deze bescheiden aantallen, heeft België op organisa-
torisch vlak meermaals een vooraanstaande rol gespeeld met 
betrekking tot de promotie van Wushu in Europa. Zo gingen 
de eerste Europese Kampioenschappen door in Brussel (1986) 
en de eerste Europese jeugdkampioenschappen in Antwer-
pen (2003). Daarnaast wordt sinds geruime tijd een aantal 
bestuursfuncties op internationaal vlak door Vlamingen inge-
nomen (binnen zowel de Europese Wushu Federatie - EWuF 
als de Internationale Wushu Federatie IWuF).  h

Voor meer informatie kan je terecht bij:

Vlaamse Wushufederatie vzw  
Frans Van Schoorstraat 5  

9200 Dendermonde  
www.vwuf.be - info@vwuf.be
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Het themanummer van het tijdschrift 
‘Sport’ en het boekje voor kinderen
Naast het themanummer van het tijdschrift Sport wordt speci-
aal voor de kinderen een apart boekje ‘Oosterse Vechtsporten’ 
uitgebracht . Hierbij worden de 5 oosterse vechtsporten op 
een kindvriendelijke en voor hen begrijpelijke manier voorge-
steld. De stripfiguurtjes per sport die speciaal voor deze actie 
‘Sporttak in de Kijker’ werden gecreëerd moeten het geheel 
aantrekkelijk maken. Deze figuurtjes zullen tevens bij alle acti-
viteiten van de actie ‘Sporttak in de Kijker’ gebruikt worden.

Het boekje ‘Oosterse Vechtsporten’ voor kinderen zal verdeeld 
worden op alle activiteiten waarbij oosterse vechtsportinitia-
ties aan kinderen worden gegeven.
Deze publicaties zijn ook terug te vinden op de website.

“De kennismakingsdagen”
De traditionele bijscholingsdagen worden, gezien de relatieve 
onbekendheid van de oosterse vechtsporten gepromoot als 
kennismakingsdagen voor onderwijzers en leerkrachten LO.
Het doel van deze kennismakingsdagen blijft echter hetzelfde: 
‘ Zo veel mogelijk mensen in contact brengen met deze spor-
ten’. Dit doel zal nagestreefd worden door leerkrachten LO en 
onderwijzers te laten kennismaken met deze sporten en hun 
oefenstof en voorbeeldlessen aan te leveren om op hun beurt 
de 5 oosterse vechtsporten te initiëren bij hun leerlingen. 

Voor deze kennismakingsdagen werd een werkmap 
samengesteld met o.a.:
Een verantwoording ‘Waarom oosterse vechtsporten op 
school?’ 
Voorstelling en definiëring van de 5 oosterse vechtsporten
Kant-en-klare lessen voor de leerlingen van de 3de graad 
basisonderwijs en de 1ste graad secundair onderwijs. 
Hierbij spitst elke vechtsport zich toe op een paar technieken 
die kenmerkend zijn voor deze sport, nl.:
 c  Judo: vallen, werpen en controleren
 c  Ju-Jitsu: klemmen en bevrijden
 c  Karate: stoten, slaan en afweren
 c  Taekwondo: traptechnieken en ontwijken
 c  Wushu: sprongen
Een DVD met beelden van alle oefeningen uit de voorbeeld-
lessen en demonstraties van de 5 vechtsporten.
Ook voor sportfunctionarissen wordt er per provincie een ken-
nismakingsdag georganiseerd (meer info vind je op de website).

Aanwezigheid op Bloso-evenementen 
met een circuit ‘Oosterse Vechtsporten’
De aanwezigheid van de oosterse vechtporten op tal van 
Bloso-evenementen moet er tevens voor zorgen dat zoveel 
mogelijk mensen met deze sporten in contact komen en dat 
ze het ganse jaar door in de kijker zullen staan.

Speciaal voor deze evenementen werd  een circuit ‘Oos-
terse Vechtsporten’ ontwikkeld. In dit circuit worden allerlei 
technieken en vaardigheden uit de 5 oosterse vechtsporten 
geoefend. 

Activiteitenkalender: 
Oosterse Vechtsporten
Sporttak in de Kijker 2009

De algemene doelstellingen van de actie ‘Sporttak in de Kijker’ zijn: de sportparticipatie verhogen, 
de drempels verlagen, de bekendheid van de sporttak verhogen en vooral jongeren naar die sporttak 
loodsen. Bij het uitwerken van een activiteitenkalender hebben de 5 vechtsportfederaties en Bloso zich als 
bijkomend doel gesteld de oosterse vechtsporten als sport te promoten en de vooroordelen die over deze 
vechtsporten bestaan wegnemen. 
Tevens is het belangrijk dat de deelnemers via deze actie de eigenheid en de aard van elk van deze 5 
vechtsporten leren kennen. Deze doelstellingen zullen worden gerealiseerd via volgende acties en activiteiten.

Auteur: Bloso - André Van Lierde
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Voor doelgroepen (gehandicapten en senioren) wordt een 
alternatief programma ontwikkeld. Dit zal zich meer richten 
naar zelfverdedigingtechnieken.

Sporttak in de Kijker zal met het circuit ‘Oosterse Vechtspor-
ten’ o.a. aanwezig zijn op: 
Doe-aan-SportBeurzen
Provinciale Seniorensportdagen
Sportdoedels, sportdag voor personen met een handicap

Initiaties
Initaties op school: in het kader van deze actie zullen de 
betrokken vechtsportfederaties hun clubs stimuleren om 
lesgevers te sturen naar plaatselijke scholen. Op school kun-
nen ze aldus initiaties geven en zo promotie maken voor hun 
sport en sportclub.
Voor deze initiaties kunnen de lessen uit de kennismakings-
map gebruikt worden. Tevens stelt de actie aan de lesgevers 
diploma’s, gadgets en flyers van hun club ter beschikking om 
uit te delen aan de deelnemers.
Schoolportdagen: voor een schoolsportdag kan een school 
lesgevers vragen die de 5 vechtsporten aanbieden. Alle 
leerlingen krijgen van de lesgever tevens een gadget, een 
diploma en het infoboekje ‘Oosterse Vechtsporten’.
Het aanbod is beperkt en scholen kunnen inschrijven via de 
website.
Week van de sportclub: alle oosterse vechtsportclubs zullen 
worden gestimuleerd om hieraan deel te nemen. Hiervoor 
zal aan deze sportclubs extra promotiemateriaal (o.a. flyers, 
diploma’s en gadgets) geleverd worden.

Doe-dagen
De Doe-dagen zijn kennismakingsdagen met oosterse vecht-
sporten voor kinderen van de lagere scholen. 
Gedurende een ganse dag worden telkens 480 leerlingen 
ondergedompeld in de wereld van de oosterse vechtsporten. 
Via initiaties, demonstraties en een circuit maken de kinderen 
actief kennis met de 5 vechtsporten.

Kalender: Bloso-centrum Gent op 19 en 20 november 
Bloso-centrum Herentals op 26 en 27 november.

Festival
Dit evenement moet de blikvanger worden van de actie ‘Oos-
terse Vechtsporten – Sporttak in de kijker – 2009’. Doel van het 
festival is dat de 5 vechtsportfederaties hun sport tijdens dit 
evenement op een spectaculaire manier in de kijker stellen. 
Het doelpubliek zijn zowel de leden van de vechtsportclubs 
als niet-leden.

Topsporthal Vlaanderen te Gent op zaterdag 21 november
 
Meer info over deze acties en inschrijvingsformulieren vind 
je op www.bloso.be of www.oostersevechtsporten.be 

Gedragscode
oosterse vechtsporten

Arenberggebouw 
Arenbergstraat 5, 1000 Brussel

sportpromotie@bloso.be



Festival van de
oosterse vechtsporten

zaterdag 21 november 2009
Topsporthal Vlaanderen te Gent

Meer info:
www.oostersevechtsporten.be


