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VOORWOORD

Ik ben altijd al gefascineerd geweest door judo.

Toen ik op 15-jarige leeftijd wou starten, bleek de kost voor een judopak 
en enkele maanden lidgeld een weekwedde van mijn vader te bedragen, 
en dat was niet bespreekbaar.

Ik ben dan in oktober 1967 op 19-jarige leeftijd gestart in de club van het 
sportkot in Leuven met een occasiepak van 200 BEF en een verzekering van 50 BEF. In 1968 
sloot ik aan bij ‘Jigoro Kano’ in de leegstaande gemeenteschool aan de Kapelstraat in Boom. 
De club bestond toen 10 jaar en had een dertigtal leden, hoofdzakelijk volwassen mannelijke 
judoka’s. In de winter was de temperatuur bij het begin van de training rond het vriespunt; de 
4 gasbranders hadden moeite om in het verlaten, niet geïsoleerde gebouw een paar graden 
warmte te brengen.

Trainer Herman Peeters gaf er fi jne technische judo en ’s zondags gingen we lopen, de berg 
van de Bosstraat op, met daarna vrije training of powertraining. 

Nu, veertig jaar later, zijn het grootste aantal van onze leden kinderen en adolescenten en 
trainen we in een mooie judozaal. In 1968 was een zwarte gordel uitzonderlijk, nu telt onze 
judoschool er 25. 

De 50-jarige geschiedenis van de judo te Boom is er een van ups en downs, van verhuizen, van 
grote successen en van telkens weer opnieuw beginnen; dat leest u verder in deze brochure. 
Enkel medestichter Juul Polfl iet maakte de 50 jaar volledig mee. 

 In Boom werd er altijd technisch verfi jnde judo onderwezen in een joviale sfeer; competitietalent 
werd degelijk begeleid en er werden wedstrijdresultaten tot op Europees niveau geboekt. 
Ook gehandicapten waren steeds welkom.

Zwarte gordels van onze club zwermden uit om trainer te worden te Duffel, Reet, Terhagen, 
Willebroek, Wilrijk en Zemst.

Ter gelegenheid van dit vijftigjarig jubileum past het om iedereen die mee aan de uitbouw 
van de judoclub van Boom werkte, te bedanken in naam van de duizenden, die ooit in Boom 
op de tatami stonden. In het bijzonder dank aan de partners van onze trainers, die, naar ze 
beweren, soms meer tijd in ‘de judo’ staken dan in hun gezin. 

Wij denken dat judo in deze hectische consumptiemaatschappij nog altijd een belangrijke rol 
kan spelen bij de vorming van onze jeugd. Naast de fysische ontwikkeling krijgt ze er discipline, 
eerbied voor de partner en mentale weerbaarheid mee. 

Wij willen daarom onze jonge trainers oproepen om zich verder te bekwamen en een BLOSO-
diploma van trainer B of A te halen, zodat wij met een gerust gemoed naar ons ‘judopensioen‘ 
kunnen uitkijken, waarin we enkel nog een beetje meetrainen met de veteranen.

Nog een extra bedankje voor Bart Janvier, die de lay-out van deze brochure verzorgde.

Boom, 20 oktober 2008
Hugo Mampaey

Zwarte gordel 7-de dan
Technisch directeur van Judoschool Fudji-Yama
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Juul Polfliet 50 jaar judoka

In 1949 moeten al wel mensen judo beoefend hebben in 
Boom. Voor mij begon het allemaal in 1957, in café Flamingo 
in “den Blave” (=de blauwstraat) naast de apotheker in Boom. 
Veel volk was daar niet: vier judokas, één trainer, Herman 
Peeters, en één baas. Die “baas” ontving 5 BEF per persoon 
per training. Ik vond dat raar en na een training of drie vroeg ik 
aan de trainer, Herman, waarvoor die 5 BEF gebruikt werden. 
“Dat moet ge aan de baas vragen”, zei Herman, die kleine aan 
de toog met zijn klak met een pomponneke. Het antwoord 
van de baas was eenvoudig en duidelijk: “ik betaal daar mijn 
pintjes mee”.

Ik vond toch dat we een echte club moesten worden en 
zeker zo belangrijk, dat we verzekerd moesten zijn. Immers 
alleen de trainer was verzekerd omdat die bij Kontich was 
aangesloten. Het eerste bestuur bestond uit 4 man: Herman 
Peeters: trainer, ik penningmeester en secretaris, en verder 
nog Willy Scheltens en Mon Van Gelder. Ik trok dan naar 
Antwerpen, samen met Herman Peeters, naar François Van 
Haesendonck. Hij vroeg 125 BEF, koffi e en 2 broodjes. Zo 
werden we een club en het lidgeld was 50 BEF per maand; 
de naam ‘Jigoro Kano Judoclub’.

Bij Van Haesendonck konden we ook judopakken kopen: 
150 BEF per stuk. Dat was een fortuin in die tijd! Het probleem 
kon worden opgelost: ons Huguette kocht op de markt heel 
stevige baalkatoen en maakte een soort pyjama. Het was 
maar goed dat ons Huguette goed kon naaien, want na één 
training hing de mouw er uit. Bijna elke week moest er wel 
iets hersteld worden.

We trainden op zagemeel met daarover een “bache“ en dat 
gaf vaak brandwonden. We hebben ook nog getraind op 
matrassen, die we kregen van de afbraak van schepen.

Toen de mannen van Willebroek met wel 15 man kwamen trai-
nen op een mat van 4m op 8m was dat wel erg benepen! Het 
echte begin was dan in 1959 in café Atomium op Noeveren. 
Boven die oude huisjes was er een zaaltje gebouwd. We train-
den daar op viltmatten (-die kwamen van ’t papierfabriek-), 
maar dat schoof helemaal niet met hopen voetkwetsuren 
tot gevolg. We gingen er niet alleen materieel op vooruit, we 
telden al vlug een 60-tal leden.

Maar in de wedstrijden hadden we zware tegenstanders: de 
clubs van Antwerpen Centrum en Stadswaag, Jigo, die train-
den boven den Blacky in de Breydelstraat. Boom, Mortsel en 
Lier waren de kleinere clubs. Dat steeds weer verliezen tegen 
die grote clubs gaf behoorlijk wat frustratie. Ooit provinciaal 
kampioen worden werd ons streefdoel.

1960 
was een keerpunt.

We waren vrijdags tot 6 uur blijven hangen na de training 
en toen kwam Gust Kadee van ’t café op de Grote Markt 
binnen en stelde voor om bij hem, 
in de dansbak, een judomat te leggen.

We wilden er één bestellen, een echte judomat, bij de 
Kodokan in Japan, maar de Belgische Judobond kende 
niet eens het adres. We konden onze bestelling dan 
toch laten doorgaan dank zij de Nederlandse bond. 
Die jappen vroegen hoeveel duizend tatamis we wil-
den??? 20 konden we gebruiken en betalen: 16.500 BEF. 
De brouwerij van Lamot is ze gaan ophalen in Antwerpen. En 
zo hadden we een dansbakske vol judomatten, die wel telkens 
moesten opgeruimd worden. Het geluk bleef echter niet aan 
onze kant. Na enige tijd werd “Het Volkshuis” afgebroken. De 
harmonie die daar speelde, verhuisde ook naar Gust Kadee en 
repeteerde ook op vrijdag, en judo geven met al dat gedreun 
was echt niet mogelijk. Maar we vonden een oplossing.

Een echte doorbraak voor onze club kwam er toen we een 
judotornooi organiseerden met scheidsrechters van buiten 
de provincie en ook clubs van buiten de provincie : Akayama 
Gent, de gerechtelijke politie van Brussel, Leopoldsburg, 
Herentals en de Antwerpse clubs. De winnaar was weer 
Jigo, maar dat tornooi bracht veel geld op mede dank zij 
Edward De Vleesschauwer die kost wat kost een bepaalde 
tombolaprijs wilde hebben.

Toen we bij Gust Kadee weg moesten, zijn we naar de oude 
school van den Hoek verhuisd. Daar is Stijn Kennes me 
komen vragen om in het jeugdhuis Pertsgad een judoclub 
te starten. Het werd Fudji-Yama .Een zalige tijd, met veel 
randactiviteiten. We speelden zelfs toneel en gaven mode-
show. Maar ‘t Pertsgad was politiek en voor een sportclub 
is dat niet goed.

Met Jigoro Kano werd er onderhandeld, lang niet gemakkelijk, 
en we werden één club met de federatie van Jigoro Kano, 
maar met de naam Fudji-Yama want dat vond ik een mooier 
Japans symbool.

We verhuisden nog maar eens: naar de glazen barakken van 
het atheneum; veel kosten hadden we om daar de matten op 
veren te leggen, maar die matten werden door turntoestellen 
snel beschadigd. De toenmalige prefect was ons niet zo goed 
gezind en Willy Verhofsté zorgde ervoor dat we in de school 
van de Bosstraat terecht konden. Toen we daar weg moesten 
werd het De Schorre en dat is het nog steeds...

Anita

ka
Om eerlijk te zijn: ik hou niet zo van judo want ik ben met een judoka getrouwd. En, 
wie in mijn situatie verkeert, begrijpt perfect wat ik bedoel. Maar, eerlijk is eerlijk: in 
die judowereld vertoeven een paar monumenten. Eén ervan is Juul Polfl iet. Het zou 
erg zijn moest zijn verhaal verloren gaan. Hij vertelde , ik luisterde …
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VOORGESCHIEDENIS

20 mei 1946

Bushido-Kwai wordt te Schelle gesticht 
door Felix De Smedt 

1950

Felix De Smedt is medestichter van 
de Bel.AJA (Belgische Amateur Judo 
Associatie)

Judolessen te Boom in zaal Apollo 
door Felix De Smedt 

1950

judodemonstratie voor een volle zaal 
PLAZA te Boom

1951

JUDO CLUB BOOM in de Vrijheidstraat 
91, nabij cinema Cameo en JUDO 
CLUB SCHELLE, Provinciale Baan 45, 
over de kerk. Beiden met trainer Felix 
De Smedt

1952-56

geen judo te Boom

1953

Herman Peeters start met judo te Niel 
bij Van Onckelen Frans en Edward 

1954

Herman Peeters en Van Onckelen 
Edward : met 9 man judo te Terhagen 
in de turnzaal naast het Volkshuis

1955

Herman Peeters sluit aan bij SATORI-
KWAI Kontich met trainer John Cools

1957

judo  te Boom in café FLAMINGO aan 
de Blauwstraat met Herman Peeters 
en Van Onckelen Edward (vader van 
François Van Onckelen ); beiden waren 
toen groene gordel

1950 - Felix de Smedt in zaal Plaza te Boom

nov 1951 -  BEL. A.J.A. 1° jaargang nr. 4

Felix de Smedt

5

Felix de Smedt met Tokio Hirano

Tokio Hirano

Terhagen 1955 - Herman Peeters geeft demonstratie op kokosmatten

F. De  Smedt met Camiel en François Van Haesendonck

Vergunning 1950  Edward Van Onckelen,
vader van François
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1/10/1958:
Herman Peeters en Juul Polfl iet 

richten met Willy Scheltens en Mon 

Van Gelder 

de Boomse judoclub ‘JIGORO KANO‘ 

op in lokaal FLAMINGO, aangesloten 

bij de Bel.AJA

1959: de club groeit tot aan tot 60 

leden en verhuist naar café ATOMIUM 

op Noeveren

1960: verhuis naar de Grote Markt 

in zaal GUST KADEE met training op 

echte Japanse tatamis in rijststro; 

toen de zaal werd afgebroken voor 

de ASLK-bank verhuisde de judoclub 

naar café Staf Van den Bergh aan 

de Antwerpsestraat. In die periode 

was Herman Peeters de trainer, maar 

de examens werden afgelegd bij de 

technisch directeur François Van 

Haesendonck in Antwerpen

1962: François Van Onckelen start 

met judo bij ‘JIGORO KANO’

1963: Herman Peeters wordt 

zwarte gordel 1-ste dan bij de Bel.

AJA 

1966: in de voormalige gemeen-

telijke Jongensschool Hoek wordt 

een nieuwe dojo ingericht met 70 

vierkante meter tatamis op veren, 

douches en een powerruimte; de ver-

warming gebeurde met gasbranders 

en in de winter was het er fl ink koud

Seizoen 1967-1968: 
François Van Onckelen behaalt de 

provinciale titel, 

de eerste in een lange rij

1958-1967 DE PIONIERSPERIODE

Stichtingsdocument

1959 -In café Atomium op vilt,
achteraan stichters Juul Polfl iet en Herman Peeters

1960 -Bij Gust Kadee
van rechts: Herman Peeters, Juul Polfl iet en Mon Van Gelder

7

Ploeg Jigoro Kano Herentals 1961 - Herman Peeters, Juul Polfl iet, 
Mon Van Gelder, Willy Scheltens, Louis Van de Vondel

1961 - Provinciale training met Ichiro Abé

François Van Onckelen

1967 - Ploeg Jigoro Kano 

F. Van Onckelen Prov. Kampioen 
‘67-’68 met  F. Van Litsenborgh
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1958-1967 DE PIONIERSPERIODE

 F. Van Onckelen met 
Francky Van Litsenborgh

1968 - Tornooi in de 
brandweer te Boom

tafel : Miel Geudens
F. Van Litsenborgh
Herman Peeters

1967 - Training in gemeenteschool ‘Den Hoek’

1967 - Clubkampioenen

Brief François Van Haesendonck 

9

1961 - Aankoop tatami bij Kodokan1961 - Aankoop t
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1968-1977 ONTSTAAN VAN MEER JUDOCLUBS IN DE STREEK

1968
• Juul Polfl iet verlaat JIGORO KANO en 

sticht in de schoot van jeugdclub Perds-
gad judoclub FUDJI-YAMA; Frank Pedus 
zet er zijn eerste stappen op de tatami 
en zal later in de Boomse fusieclub zijn 
zwarte gordel behalen

• Hugo Mampaey, die in oktober 1967 met 
judo startte aan de Leuvense universiteit 
bij René Beckers, sluit als oranje gordel 
aan bij JIGORO KANO

• François Van Onckelen, in de competities 
het boegbeeld van de club wordt zwarte 
gordel op 8/12/1968.

14/6/1970
Frans Van Litsenborgh behaalt ook de zwarte 
gordel. 

1971
Hugo Mampaey(-70kg) haalt als bruine gordel 
reeds de halve fi nale van het militaire kampi-
oenschap alle categorieën (42 deelnemers) en 
verliest pas van Gilbert Gustin, Belgisch kam-
pioen -80 kg en zwarte gordel 3-de dan. 

In november 1971 
stichtte Frans Van Litsenborgh Judoclub 
BUJIN Wilrijk en in februari 1972 startte Fran-
çois Van Onckelen met een eigen club SAMU-
RAI in Willebroek. Omdat trainer Herman in 
een ploegensysteem werkte, moest Hugo als 
jonge en enige resterende zwarte gordel al 
dadelijk de helft van de trainingen verzorgen 
naast zijn taak van penningmeester; om zich-
zelf verder te bekwamen moest hij terecht op 
provinciale en nationale trainingen.

26 maart 1972
Hugo Mampaey behaalt zijn zwarte gordel.

In 1973 
sluit een blonde Westvlaming (-60kg) aan bij 
JIGORO KANO: Willy Verhofsté, met een titel 
van Belgisch kampioen bij de beloften op zak. 
Willy was in Roeselare leerling van Roland 
Cambier en had in Terhagen een job gevonden 
als onderwijzer in de gemeenteschool.

Samen met Hugo Mampaey zou hij gedurende 
15 jaar voor de medailles zorgen en de rug-
gegraat vormen van de competitieploeg.

1971 - demonstratie tijdens Japanse dag in RIBTO Reet

1971 - Stijn Kennes Schepene van Sport deelt de prijzen uit 
op Provinciaal Kampioenschap te Boom in aangepaste kledij

München - 1972
Juul Polfl iet met 
Olympisch kampioen 
Wim Ruska

11

1971 

1° Kyu - Hugo Mampaey in actie

1973 - Provinciale ploeg
boven : De Peuter, Storms, Martin Segers, Van de Weyer, ..

onder : H. Mampaey, L. Van Avermaet, F. Van Olmen
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1968-1977

Oktober 1973
Hugo Mampaey start met een hobbyclub 
judo in het Onze-Lieve-Vrouwcollege, waar 
hij wiskundeleraar is. De drempel om met 
judo te beginnen in een school ligt lager dan 
in een club en de getalenteerde leerlingen 
vonden vrij vlug de weg naar een judoclub. 
Het eerste schooljaar waren er reeds 66 leer-
lingen, waaronder Raf en Kris Tits. Later zou-
den ook de gebroeders Peersmans en huidig 
Vlaams minister-president Kris Peeters met 
judo starten aan het O.L.Vrouwcollege.

Tot in 1992 werd er in het college judo gege-
ven door Hugo Mampaey en Raf Tits; op dat 
ogenblik had ongeveer elk dorp in de omge-
ving zijn eigen judoclub, waar men reeds op 
jongere leeftijd met judo kon starten en was 
beginnen met judo in een secundaire school 
voorbijgestreefd.

21 oktober 1974

onder impuls van Hugo Mampaey fusio-
neren JIGORO KANO en FUDJI-YAMA 
met aansluiting bij de Belgische Judobond 
onder de naam FUDJI-YAMA. Omdat de 
oude school in de Kapelstraat helemaal 
vervallen was, werden de trainingen gepland 
in jeugdclub Perdsgad.

In extremis was het bestuur van de jeugdclub 
daar niet mee akkoord en na omzwervingen 
langs de jeugdclub op Noeveren, kon de 
club terecht in de turnzaal van de wijkschool 
van het RI.B.T.O. aan de Bosstraat, en vanaf 
8/1/75 in het glazen paviljoen van het Athe-
neum aan de E. Tinelstraat. 

Met vereende krachten werd een mat van 
100 vierkante meter tatamis geïnstalleerd 
op een plankenvloer, die rustte op vracht-
wagenveren. Juul Polfl iet was vanaf de fusie 
de gewaardeerde trainer-vaderfi guur voor 
onze jongste judoka’s.

In 1974
start Guy Wils met judo.

20/6/1976
Willy Verhofsté behaalt de zwarte gordel.

Hobbyclub judo aan het O.L.V.-College

ONTSTAAN VAN MEER JUDOCLUBS IN DE STREEK

13

1977 - Provinciaal kampioenschap seniors te Boom

Hobbyclub judo in Jeugdclub Pertsgad
Fernand De Bruyn, Christine Collier,  Walter Verstrepen, Marc Kennes, 

Juul Polfl iet, ..., Frank Pedus

Marc Kennes in actie

1974 - Fusie van Jigoro Kano en Fudji-Yama
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1978-1987 BOOMSE DAMES HALEN INTERNATIONALE SUCCESSEN

1978
viering van ’20 JAAR JUDO TE BOOM’ met 
een tornooi in de Boomse Sporthal tussen 
ploegen uit West Vlaanderen, Kempen, 
Rupelstreek en de Vlaamse Liga.

Kris Peeters sluit na 4 jaar judo in het college 
aan bij de Boomse judoclub en wordt in 1980 
blauwe gordel.

September 1981
De judoclub verhuist naar De Schorre 
waar de trainingen doorgaan in de huidige 
danszaal; vanaf oktober beperkt trainer 
Herman Peeters zijn trainingen tot de clubs 
van Willebroek en Terhagen.

1982
Juul Polfl iet start met judo als naschoolse 
activiteit in de basisschool Boom Park, van 
waaruit na de lagere school een aantal deel-
nemers de weg naar de judoclub vonden. Juul 
gaf de lessen tot hij na 15 jaar in 1997 met 
pensioen ging, waarna ze nog 1 jaar verder-
gingen onder leiding van Francky Dorny.

1983
Op initiatief van de Waalse federatie vinden 
er nationale katawedstrijden plaats te Gem-
bloux. Hugo Mampaey behaalt met Willy 
Verhofsté brons in KATAME NO KATA en 
met Raf Tits goud in KIME NO KATA.

11 juni 1983
viering van ’25 JAAR JUDO’ met een 
groots opgezet tornooi voor ploegen van 
10 heren en 2 dames met deelname van
 

• J.C. BOERSMA uit Amersfoort, 
9x Nederlands kampioen, 

• Belgisch kampioen JC SAMURAI 
RONSE 

• versterkt WEST VLAANDEREN 

• BOOM / YAWARAKAI.

Naschoolse activiteit in lagere school Boom Park

1982

15

27-03-1982 Examen 4° Dan : H. Mampaey 
met Ichiro Abe en partner J.M. Dedecker

Ann De Brabandere krijgt de Gouden Baksteen, 
de Trofee van Sportverdienste 1982
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1983 - 25 jaar judo te  Boom

1983 - 25 jaar judo te Boom, training in de huidige danszaal van De Schorre

1983

1978-1987 BOOMSE DAMES HALEN INTERNATIONALE SUCCESSEN
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1985 - Ann De Brabandere verovert 
brons op het EK te Landskrona, Zweden

1984 - Brons voor
Godelieve Lieckens op EK 
te Pirmasens, Duitsland

1983
Hugo Mampaey ,Willy Verhofsté en Raf Tits 
behalen het BLOSO-diploma van TRAINER 
JUDO (nu A-trainer); onder hun leiding 
behaalde de club Belgische en internationale 
successen:

Europese 
kampioenschappen

• 1984
brons voor Godelieve Lieckens te 
Pirmasens, Duitsland

• 1985
brons voor Ann De Brabandere te 
Landskrona, Zweden

• 1986
zilver voor Ann De Brabandere 
te Londen, Engeland 
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1986 - Ann 
De Brabandere 
verovert zilver op 
het EK te Londen, 
Engeland

1986 - militaire wereldtitel voor Godelieve Lieckens

1986 - Ann met 
Cris de Bleser

1986 - militaire wereldtitel voor Godelieve Lieckens

1986
militaire wereldtitel en 
5-de op het WK voor 
Godelieve Lieckens.

Ann De Brabandere, Godelieve Lieckens 
en Cris De Bleser behaalden daarnaast een 
ganse reeks Belgische titels en internati-
onale medailles. De drie Boomse dames 
vormden in deze periode de helft van de 
Belgische damesploeg voor internationale 
tornooien en kampioenschappen. Raf Tits 
was de gedreven coach.
Ann behaalde tussen 1979 en 1986 op elk 
Belgisch kampioenschap, waar ze aan deel-
nam, zowel in haar eigen gewichtsklasse 
als in de open categorie een medaille (4x 
goud, 6x zilver en 2x brons).

Cris veroverde 7x goud, waarvan 1x 
universitair, en 4x zilver op Belgische en 
Open Belgische kampioenschappen, naast 
internationale medailles.
Godelieve behaalde meerdere Belgische 
en internationale titels. 

Samen zorgden ze ervoor dat de Trofee van 
Sportverdienste vier maal werd veroverd, 
door Ann in 1982 en 1985, door Godelieve 
in 1986 en door de damesploeg in 1984.

Na hun wedstrijdperiode verlieten zij 
onze club om onder leiding van Raf Tits 
judoclub JITA KYOEI IN Duffel te stichten. 
Boom en Duffel onderhouden sedertdien 
de vriendschapsbanden met geregelde 
gemeenschappelijke trainingen.

1978-1987 BOOMSE DAMES HALEN INTERNATIONALE SUCCESSEN
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1985 Veteranen - Juul Polfl iet, Roger Apostel, Danny Moortgat, Fernand Wils, Karel Verboven, Paul Gobbaert, 
André Delbaen. Onder : Eddy Similon, Omer Clerckx, Ronny Van Meirhaghe, William Coeck, Julien Moens.

februari 1984
Op initiatief van William Coeck, Boudewijn De Boeck en Karel Verboven, ouders van judoka’s, werd er gestart met 
judo voor veteranen onder leiding van Juul Polfl iet. Van die eerste ploeg heeft enkel André Delbaen het tot op heden 
volgehouden. Ondertussen evolueerde die maandagtraining naar een recreatieve training voor volwassenen.
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In 1985
wordt Emiel De Staerke Vlaams kampioen en 
Sergei Coeck haalt zilver.

In 1986
kampten Ann, Cris en Godelieve een laat-
ste jaar onder Boomse vlag, maar bij de 
meisjes cadetten bleek er reeds opvolging 
op komst: Nathalie Saen en Caroline Dar-
quennes haalden brons op de Belgische 
kampioenschappen;

Steven De Staerke wordt Belgisch kampioen 
bij de cadetten.

In 1987
bevestigden ze met Belgisch goud voor 
Nathalie en brons voor Caroline.

1986
Guy Wils wordt zwarte gordel in december.

Cris de Bleser

1978-1987 BOOMSE DAMES HALEN INTERNATIONALE SUCCESSEN
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1986

1987 - Cadetten
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1988-1997 KAMPIOENEN BIJ DE JEUGD

Na het vertrek van de dameskampioenen 
naar Duffel bleven Hugo Mampaey en Willy 
Verhofsté niet bij de pakken zitten en zij 
begonnen vanaf 1987 opnieuw met een 
nieuwe lichting cadetten te werken.

Reeds in september 
1988
werden er 1O provinciale medailles 
behaald: 
goud voor Steve De Baerdemaeker, Wim 
Verhofsté, Steven Peersmans en Nick 
Boucart; zilver voor Nico Claes, Thierry 
Peersmans en Johnny Smits en brons voor 
Arnd Van Meirvenne, Johan Moortgat en 
Andy Verhofsté.

Op de Vlaamse kampioenschappen waren 
er 7 medailles: goud voor Nathalie Saen 
en Steven Peersmans; zilver voor Carine 
Verdickt en Nico Claes; brons voor Els 
Verelst, Thierry Peersmans en Arnd Van 
Meirvenne.

Bij de cadetten was dit het beste resultaat 
van alle Vlaamse clubs.
Dan volgden nog vijf Belgische medail-
les met een Belgische titel voor Steven 
Peersmans en Nathalie Saen, zilver voor 
Nico Claes en brons voor Carine Verdickt 
en Thierry Peersmans. In het totaal 22 
medailles!!!

De cadettenploeg behaalde ook nog brons 
op de Belgische ploegenkampioenschap-
pen voor de jeugd.

Dat er bij Fudji-Yama niet enkel aandacht is 
voor de wedstrijdjudoka’s bewees Roger 
Apostel: hij slaagde voor het examen 
van zwarte gordel ondanks zijn fysische 
handicap. Hij diende voor een jury van de 
Vlaamse Judofederatie hetzelfde examen 
af te leggen als elke andere kandidaat 
zwarte gordel.

30 september 1989
Onder impuls van Willy Verhofsté wordt 
een jeugdafdeling van Fudji-Yama opge-
richt te SCHELLE; naast Willy zijn Danny 
Moortgat en Guy Wils de trainers.

23
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1988-1997

De volgende seizoenen ging de 
jeugd op haar elan door zodat er 
bij elk kampioenschap een pak 
medailles naar Boom werden 
meegebracht.

Steven en Thierry Peersmans grossierden 
vanaf 1988 in medailles.

Dikwijls ontmoetten de tweelingbroers 
mekaar in fi nales van kampioenschappen 
en tornooien met wisselend succes voor 
beiden. Steven behaalde 6 individuele 
Belgische titels, waarvan 2 universitaire, 
naast 2 zilveren en 5 bronzen Belgische 
medailles. Thierry werd 4x Belgisch kam-
pioen, waarvan 2 maal universitair, naast 1 
zilveren en 2 bronzen Belgische medailles. 
Daarnaast kregen ze tal van selecties voor 
internationale ontmoetingen, EK en WK voor 
de jeugd.

Nathalie Saen 
werd 3x Belgisch kampioene 
en haalde 1x brons.

Caroline Darquenes
behaalde 3x Belgisch brons.

Carine Verdickt
werd 3x Belgisch kampioene
en haalde 2x brons.

1989-90

Belgische titel voor Carine Verdickt 
en zilver voor Steven Peersmans, naast 
4 Vlaamse medailles (Carine Verdickt, Steven 
en Thierry Peersmans , Nathalie Saen) en 
6 provinciale waaronder goud voor Stefaan 
Luyckx, Steve De Baerdemaeker en Steven 
Peersmans.
De seniorsploeg wordt interclubkam-
pioen en promoveert naar tweede klasse.

Carine Verdickt krijgt de Trofee van Sport-
verdienste

1989 - ‘90 Interclubploeg kampioen
Sergei Coeck, J.P. Backeljau, Luc Decoster, Guy Wils, Willy 

Verhofsté, Frank Van den Heuvel en Erwin Clerckx

1990 - 91

KAMPIOENEN BIJ DE JEUGD

1989 - 90 - Belgisch Goud 
voor Carine Verdickt
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1990 - 91 - Beker van het Gemeentekrediet voor jeugdploegen

1990 - 91 - familie Moortgat

1990 - Clubfeest
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1988-1997
1990-91
nog beter :
6 medailles op de Vlaamse en 5 medailles 
op de Belgische kampioenschappen met 
goud voor Carine Verdickt en Nathalie Saen 
en brons voor Thierry Peersmans, Caroline 
Darquennes en Steve De Baerdemaeker.
Het regelmatigheidcriterium, de ‘Jeugdtrofee 
van de provincie Antwerpen’ werd bij de 
beloften volledig gedomineerd door de 
Boomse judoka’s :

meisjes: 
1. Verdickt Carine en 
2. Saen Nathalie
jongens: 
1. Peersmans Thierry 
2. De Baerdemaeker Steve en 
4. Peersmans Steven.

Een absoluut hoogtepunt 
was de deelname aan de beker van het 
Gemeentekrediet voor jeugdploegen.
In de Vlaamse Beker wonnen de Boomse 
beloften zowel bij de jongen als bij de meis-
jes met een verpletterend overwicht.
Met enkel een damesploeg en een jongens-
beloftenploeg was FUDJI-YAMA de enige 
Vlaamse ploeg die op Belgisch niveau een 
medaille haalde: brons na de Waalse top-
clubs NEUPRE en BUDO BRUXELLES.

In juli 1991 behaalde Carine Ver-
dickt brons en Thierry Peersmans zilver 
op deYouth Olympic Days, de Europese 
jeugdkampioenschappen: twee van de zes 
Belgische medailles.

1991 - 92

juli 1991

KAMPIOENEN BIJ DE JEUGD
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1991 - 92
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De medailles blijven 
binnenstromen : 
12 provinciale, 8 Vlaamse met goud voor Carine 
Verdickt en Thierry Peersmans, zilver voor Steve De 
Baerdemaeker, Steven Peersmans, Johnny Smits 
en brons voor Nathalie Saen, Alesj Coeck en Nico 
Claes.
Op het Belgisch kampioenschap komen Steven 
en Thierry voor de zoveelste maal tegen mekaar in 
fi nale, waarbij deze maal Steven kampioen wordt; 
Carine Verdickt en Nico Claes veroveren brons.

Omdat het nationale ploegenkampioenschap, 
de beker van het Gemeentekrediet, niet meer ge-
organiseerd werd, werd de Beker van Vlaanderen 
in het leven geroepen.
De eerste editie werd gewonnen door onze club 
met een eerste plaats bij de meisjes en een derde 
plaats bij de jongens beloften.

Op de eerste wisselbeker Opdedrynck van 2 februari 
1992 met 36 deelnemende ploegen behaalde de 
juniorsploeg goud en de damesploeg zilver.

Op 1 maart 1992 
wordt Willy Verhosté continentaal(=Europees) 
scheidsrechter.

1992-93:
september 1992: 
op vraag van het bestuur van de judoclub van Niel, 
neemt Fudji -Yama de technische leiding ervan 
over en de club sluit aan bij de Vlaamse Judofe-
deratie. 

Op de competities zijn het nu de jongens die de 
medailles binnenrijven:
9 provinciale, met goud voor Bart Van Aken, 
Steve De Baerdemaeker en Alesj Coeck, 3 
regionale voor Thierry en Steven Peersmans en 
Alesj Coeck, Belgisch zilver voor Steven en brons 
voor Thierry.
Steven krijgt als eerstejaarsjunior reeds een selectie 
voor het EK te Jeruzalem, en op het ploegentornooi 
in Lissabon wint hij met 4 ippons op rij.

De jongens bevestigen op de Beker van Vlaan-
deren met zilver voor de cadettenploeg en brons 
voor de juniorsploeg.

Thierry Peersmans wordt universitair kampioen 
en Conny Smet haalt zilver.

11 nov 1992 - Beker van Vlaanderen 

okt 1993 

1988-1997 KAMPIOENEN BIJ DE JEUGD
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12 april 1994 - Opening nieuwe  judozaal in De Schorre

Wegens hervorming van de kalender 
zijn er in februari/maart 1993 opnieuw 
jeugdkampioenschappen: 9 provinciale 
medailles, 3 regionale voor Steven en 
Thierry en voor Nico Claes. Op het BK 
is de fi nale opnieuw een broederstrijd, 
met ditmaal winst voor Thierry.

1993-94

19 september 1993: 
De juniorsploeg wint de Beker Opde-
drynck, het Vlaamse kampioenschap 
voor jeudgploegen.

16 oktober 1993: 
Steven Peersmans wint het EEG-tornooi 
van Portugal met winst tegen Europees 
kampioen Almeida en verdient een selec-
tie voor het Europees juniorenkampioen-
schap te Papendal, Nederland.

Thierry wordt Universitair kampioen.

Steven wint goud op het Europees 
universitair kampioenschap met daar 
bovenop de prijs voor de beste tech-
nieker. Hij wordt ook Vlaams kampioen 
bij de seniors en haalt reeds brons op 
het BK, waar Filip Laats zijn twaalfde 
titel pakt.

In afdeling 3-de wint 
de interclubploeg van 
Fudji-Yama alle 
wedstrijden en wordt 
kampioen.

Zowel de Vlaamse als de Belgische fi nale 
-65kg bij de juniors was weer een duel 
tussen de broers Peersmans met telkens 
winst voor Thierry. Provinciaal pikten ook 
Chantal De Laet, Nico Claes en Steve De 
Baerdemaeker hun medaille mee.

Na trainingen in de huidige danszaal en 
de huidige polyvalente zaal, krijgt onze 
club op 12/04/1994 in De Schorre de 
beschikking over een splinternieuwe 
judozaal van 160 vierkante meter.
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1988-1997 KAMPIOENEN BIJ DE JEUGD

Op vraag van bondscoach Jean-Marie Dedecker 
stappen Steven en Thierry Peersmans aan het 
einde van het seizoen over naar Hooglede, waar 
hij probeert een Europese topclub te vormen.
De Boomse interclubploeg wordt meteen ont-
hoofd en Hugo Mampaey is over die transfer zo 
ontgoocheld, dat hij na 20 jaar successen het als 
wedstrijdcoach voor bekeken houdt en zich in het 
vervolg zal toeleggen op het klaarstomen van zijn 
leerlingen voor hun dan-graden. Als lid van de 
gradencommissie van de Vlaamse Judofederatie 
is hij daar perfect geplaatst voor.

Tot 1994 brachten de jongeren stapels 
medailles naar Boom.
Door het vertrek van Steven en Thierry Peersmans 
naar Hooglede en door het afhaken, dikwijls om 
studieredenen, van een aantal judokas, viel de 
medaillestroom naar Boom opnieuw stil. Steven zal 
in mei 2002 als trainer naar Boom terugkomen.

1995-96:
Na een jaartje in tweede klasse wordt de interclub-
ploeg terug 2-de in 3C.

Om de trainingen voor volwassenen nieuw 
leven in te blazen, wordt er in mei een cursus 
zelfverdediging gegeven onder leiding van Danny 
Moortgat, André Delbaen en Eric Vandermeirsch, 
politiecommissaris te Schelle.

Op 9/6/96 slaagt Hugo Mampaey in het examen 
van zesde dan, en mag hij de rood-wit geblokte 
gordel dragen. Bij zijn thuiskomst vindt hij zijn 
woning ingepakt in rood-wit lint.

Op 30/06/1997 geeft Juul Polfl iet zijn laatste trai-
ning; hij blijft wel actief als voorzitter.

Vanaf maart 1997 start trainer Guy Wils met een 
A-team, dit is een ploeg talentrijke jongeren, die 
met extra trainingen voorbereid worden op com-
petitiejudo.
Er is reeds resultaat het volgende seizoen met 5 
provinciale medailles voor Roel Cools, Els Van-
denbussche, Tom De Baerdemaeker, Ineke Van 
Gas en Sandra Dom.
Op de Beker de Kempen halen pupillen en minie-
men reeds 5x goud.

Guy Wils behaalt het BLOSO-diploma 
van A-trainer.

1995 - 96 -  Zelfverdediging o.l.v. André  Delbaen, 
Eric Vandermeirsch en Danny Moortgat
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09 juni 1996
uitreiking 6° Dan door  Roland Cambier. 

Daarnaast Eric Veulemans en Albert Borghans
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1998-99
Het veertigjarig bestaan van de club 

wordt op 14 november 1998 gevierd 

met een judohappening in de Schorre, 

onder leiding van Europees kampioen 

1997 Johan Laats, gevolgd door een 

receptie voor de leden.

Guy Wils bouwt rustig verder aan het 

A-team en bij de miniemen zit er nieuw 

talent: Frits Van Cleemput haalt goud 

en Glenn Leemans brons op het inter-

provinciaal miniementornooi van 1 mei 

1999.

Roel Cools, Alexander Van Camp, 

Diedrich Van Hoof en Kristof Peeters 

halen medailles op het Vlaams Scho-

lenkampioenschap.

1999-2000
 Frits Van Cleemput en Glenn Leemans 

bevestigen en worden zowel provinciaal 

als Vlaams kampioen bij de cadetten. 

Frits bevestigt met brons op het inter-

nationaal tornooi van Wilrijk.

Bij de miniemen haalt Stijn Cools goud 

op het interprovinciaal miniementor-

nooi.

Chantal De Laet, Tom De Baerdemaeker 

en Tom Cluts zijn de nieuwe zwarte 

gordels.

1998-2007 WEER EEN NIEUW BEGIN

14 november 1998 - 40-jarig bestaan 
Judohappening met Johan Laats
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2000-2001
Dat de A-teamtrainingen renderen 

bewijzen de cadetten met hun 2° 

plaats in de Jeugdbeker 2000 van 

Antwerpen.
De cadettenploeg haalt bovendien 
zilver op de Vlaamse jeugdkam-
pioenschappen.

Bij de beloften worden 3 Belgische 

medailles behaald: zilver voor Glenn 

Leemans en Alexander Van Camp, 

brons voor Frits Van Cleemput.

De miniemen Stijn Elsen, Stijn Cools 

en Daria Colaes vallen in de prijzen op 

het interprovinciaal tornooi.

Guy Wils slaagt voor 4-de dan en Luc 

Decoster voor 5-de dan.

2001-2002
De beloften jongens en meisjes beha-

len een 3-de plaats per club in de 

Jeugdbeker van Antwerpen 2001.

Naast Frits Van Cleemput, behalen drie 

judoka’s, die pas op latere leeftijd met 

judo begonnen, hun zwarte gordel: 

Emiel Vercammen (55 jaar), Freddy 

Wouters (38 jaar) en Francky Dorny 

(39 jaar). Emiel Vercammen begon pas 

met judo, op aanraden van zijn arts, 

na een bypass hartoperatie.

Roel Cools wordt 2-de dan.
Zwarte gordels 
Emiel Vercammen, 
Freddy Wouters en 
Francky Dorny
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1998-2007 WEER EEN NIEUW BEGIN

2002-2003

De cadettenploeg bevestigt 

met brons op de Vlaamse 

jeugdkampioenschappen en 

de interclubploeg wordt 2-de 

na enkel nipt verlies  (3-4) van 

kampioen KV Judo.

Pieter Mampaey wint de 

jeugdbeker van Antwerpen 

bij de miniemen.

Cadetten Jonas Patteet en 

Jonas De Maeyer behalen 

Vlaams brons; Jonas Patteet 

behaalt ook brons op het BK. 11 november 2002
cadettenploeg verovert brons op Vlaamse jeugdkampioenschappen

2002 - 2003 Interclubploeg
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24 november 2002 - Pupillen te Buggenhout

Nieuwjaarsreceptie VJF 2003 - Hugo Mampaey met Ilse Heylen 
(brons Athene 2004) en Heidi Rakels (brons Barcelona 1992)

Fudji-Yama weekend - groepsfoto op het terrein van De Brink

2003-2004   
Bij de miniemen halen Ken Kennes en 

Simon Suijkerbuijk goud op het inter-

provinciaal tornooi, waar Jelle Lemmens 

brons haalt.

Bij de cadetten wordt Vlaams kampi-

oen Michaël Verbogen 3-de op het BK. 

Ook belofte Roel Aerts haalt Belgisch 

brons.

Trainer Steven Peersmans bewijst dat 

hij er nog steeds staat en wint zonder 

specifi eke voorbereiding de Trofee van 

Vlaanderen.

De interclubploeg wordt derde in 3D.

Joey Ng, Alexander Van Camp en Kurt 

Van der Auwera worden zwarte gordel.

2004-2005
Guy Wils en Steven Peersmans werken 

verder aan het A-team met 13 provinciale 

medailles als resultaat.

Bij de cadetten wordt de klasse van 

Ken Kennes stilaan duidelijk: hij wint 

de Trofee van Antwerpen en behaalt 

5 internationale medailles, waaronder 

goud te Tramblay (Frankrijk) en te Utrecht 

(Nederland).

Vlaamse kampioenschappen: zilver voor 

Max Suijkerbuijk en brons voor Dennis 

Schampaert.

De cadettenploeg behaalt brons op het 

Vlaams jeugdkampioenschap.

Onder impuls van oud-scouts Tom Cluts 

en Bart Janvier gaat van 21 tot 23 januari 

2005 het eerste Fudji-Yama Weekend 

door te Herentals, met deelname van 

60 leden begeleid door trainers en kook-

ouders.

De sportactiviteiten vinden plaats in het 

BLOSO-centrum en we logeren op het 

scoutsdomein De Brink.

Dit eerste judoweekend was zo’n succes, 

dat het van dan af als vaste jaaractiviteit 

geprogrammeerd werd.
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het Fudji-Yama judo- en 
ontspanningsweekendweekend
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2005-2006
Vlaams kampioen Ken Kennes verliest de 

fi nale van het BK bij de cadetten, maar 

wint dit seizoen 17 gouden medailles, 

waaronder 5 internationale, o.a. op de 

‘Dutch Open’ te ‘s Hertogenbosch.

Op de  Vlaamse kampioenschappen is er 

zilver voor Dennis Schampaert en Michaël 

Verbogen.

De beloftenploeg zorgt voor de bekro-
ning door kampioen van Vlaanderen 

te worden.

Pieter Mampaey, Dennis Schampaert, 

Lony Rijpens, Jelle Sas, Jonas De Mae-

yer, Michaël Verbogen, Stijn Cools en Raf 

Moeremans kampten voor deze titel.

Zij veroveren daarmee ook de Gouden 

Baksteen 2005, de Trofee van Sport-

verdienste van de Gemeente Boom per 

ploeg.

Maar ook de trainers rusten niet op hun 

lauweren:
Hugo Mampaey behaalt de 7-de dan-

graad op 11 juni 2006 en wordt daarmee, 

na François Van Onckelen, de tweede 

7-de dan van de provincie Antwerpen.
Guy Wils slaagt op dezelfde dag in het 

examen van 5-de dan.

Francky Dorny wordt 2-de dan en Stijn 

Cools met partner Bart Janvier behalen 

hun zwarte gordel.

20 mei 2006
met Ichiro Abé 10° Dan

2005 - 
Beloftenploeg kampioen van Vlaanderen

11 juni 2006 - Hugo Mampaey 
wordt 7° Dan, Guy Wils 5° Dan



1998-2007 WEER EEN NIEUW BEGIN

2006-2007
Ken Kennes wordt als eerstejaars-

belofte Belgisch kampioen en wint als 

15-jarige de Internationale Flanderscup 

bij de -17-jarigen.

Hij wint nog 3x goud op andere internati-

onale tornooien.

Voor al die prestaties verdient hij de Gou-

den Baksteen 2007, de Sporttrofee van de 

gemeente Boom.

Ken, student aan de judoschool, maakt op 

zijn eerste shiai zes ippons op rij.

De beloftenploeg haalt op 11 november 
2006 brons op het Vlaams kampioen-
schap en de juniorsploeg haalt even-
eens brons op 1 mei 2007.

Jonas De Maeyer, Michaël Verbogen en 

Raf Moeremans worden zwarte gordel  en 

Kurt Van der Auwera slaagt voor scheids-

rechter.

2007-2008
Ken Kennes behaalt op 16 september 

2007 zijn zwarte gordel, samen met ziin 

partner Diedrich Van Hoof. 

Op de shiai maakt Ken opnieuw 6 ippons 

op rij, zodat hij zich in oktober kan aanbie-

den voor het examen van 2-de dan.

Dominique Verrept wordt 2-de dan.

Ken wordt opnieuw Belgisch beloften-

kampioen; hij wint zowel op provinciaal 

als Vlaams als Belgisch niveau al zijn 

wedstrijden met ippon, zonder een enkele 

tegenscore.

Daarnaast behaalt hij goud op de interna-

tionale tornooien van Wilrijk, Den Helder 

en Dutch Open Eindhoven, Zakopane 

(Polen), Harnes(Frankrijk) en brons te 

Zagreb (Kroatië) en Coïmbra (Portugal).

Deze resultaten leveren hem een selectie 

op voor het Europese kampioenschap 

in juli te Serajevo. In een loodzware reeks 

wordt Ken 5-de op 34 deelnemers in de 

-60kg na 6 overwinningen en 2 verlies-

matchen.

2006 - 2007 - Ken Kennes 
wordt Belgisch kampioen 
en wint o.a. de Flanders Cup

38 39

11 november 2006 - 
beloftenploeg haalt brons op het Vlaams ploegenkampioenschap

23 februari 2008 - Ken Kennes opnieuw Belgisch beloftenkampioen
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Stijn Cools, Michiel Wils en Jonas 

Lemmens worden provinciaal 

kampioen en Mourat Mamaev 

interscholenkampioen.

De miniemen laten het beste verhopen 

voor de toekomst: zij worden 2-de 

in de Beker van Antwerpen, waarin 

Matthias Casse als eerstejaars al zijn 

wedstrijden wint.

Horen wij in de toekomst ook 

nog van Adam Almursaev, 

Mikey Smet, Wouter Van Roeyen, 

Quinten Claes, Sam De Roeck en 

Wouter Helebooge?
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EUROPESE KAMPIOENSCHAPPEN
-17 JAAR TE SARAJEVO (BIH).
(04/07/2008) - 60kg  (34 deelnemers)

Ken verloor zijn eerste wedstrijd  met het kleinste verschil  

tegen de Portugees Cardoso.

In de herkansingen herpakte Ken zich snel en mocht hij het 

opnemen tegen de Roemeen Sterea. Deze kamp werd nu met 

het kleinste verschil beslecht in zijn voordeel. Vanaf dit moment 

stond er geen maat meer op de Bomenaar, de volgende kam-

pen werden telkens overtuigend gewonnen met de hoogste 

score “ippon”. De Cyprioot Hadjipakkos werd overwonnen met 

worp en houdgreep. Daarop volgend werden de Brit Manulat 

en de Zweed Gourlay netjes opzij gezet met armklem. 

In de vijfde wedstrijd van de herkansing ontmoette hij opnieuw 

zijn eerste tegenstander, de Portugese Cardoso, die 2 kampen 

kon winnen in de hoofdtabel. 

Het werd een thriller van formaat. Cardoso kon halfweg de kamp 

waza-ari scoren. Maar Ken bracht onmiddellijk de score in evenwicht 

met een magistrale overname. In “golden score” nam Ken weerwraak 

en besliste deze kamp in zijn voordeel met een knappe schouderworp.   

Ippon! 

De fi nale in de herkansing tegen de Oostenrijker Malhaun werd terug 

gewonnen met armklem.

Ken was nu nog één wedstrijd verwijderd van de zo begeerde 

bronzen medaille. Hier nam de Bomenaar het op tegen de Oekraiëner 

Kabardinov. 

De kamp verliep gelijk opgaand, maar na 2 minuten wedstrijd liep Ken 

tegen een overname en scoorde de Oekraiëner een yuko. Ondanks al 

zijn krachtige aanvallen kon Ken niet meer tegenscoren.

5°  Ken Kennes   

zijn krachtige aanvallen kon Ken niet meer teggenenscscoro en.

41
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2008 - ... WAT BRENGT DE TOEKOMST?

Ken Kennes 
(° 06/04/1992)
Ken groeide de laatste 2 jaren uit tot 
het competitieboegbeeld van onze 
club.
Zijn vijfde plaats op 34 deelnemers 
op het EK in juli te Sarajevo is het 
voorlopige hoogtepunt op zijn wed-
strijdpalmares. Als leerling aan de 
topsportschool krijgt hij naast de 
Vlaamse trainers Hugo Peene en Kris 
Bastiaensen, les van Franklin Pereira, 
licenciaat LO en 8 maal Cubaans kam-
pioen. Begeleiding door een arts en 
kinesist is eveneens voorzien.

Guy Wils volgt Ken als clubcoach.
Op basis van zijn prestaties werd Ken 
door het Belgisch Olympisch Comité 
opgenomen in het BE GOLD TEAM, 
een selectie jonge atleten, die zich voor-
bereiden op de Olympische Spelen van 
2012 en 2016, met de bedoeling dat ze 
tegen die periode tot de top 8 van de 
wereld behoren.
Zeer recent won Ken de Open van 
Warschau (Polen 28/09/2008) in de 
-66kg. 
Samen met partner Tom De Baerde-
maeker bereidde hij zich ernstig voor 
op het technisch examen van 2-de dan, 

waarin ze beiden schitterend slaagden 
op 19/10 voor de gradencommissie 
van de Vlaamse Judofederatie.
Ken heeft niet alleen het talent, maar 
ook de nodige wilskracht en ernst om 
het ver te brengen. Hij heeft daarbij het 
geluk dat zijn ouders, grootouders en 
de ganse club voor 100% achter hem 
staan, ook bij tegenslagen.

Misschien wordt hij 
ooit de eerste Boomse 
Olympische judoka! 
Wij duimen alvast!!!
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Matthias Casse 
(°19/02/1997)

Omdat bij de miniemen de wedstrijden 

slechts in poules van 4 plaatsvinden, was 

het moeilijk om in te schatten hoe goed 

Matthias wel was.

Hij nam daarom op 07/06/2008 deel aan 

het internationale tornooi van Venray 

in Nederland. Met 6 overwinningen en 

slechts 1 verlies overtuigde hij met een 

knappe 3-de plaats.

In september 2008 mocht hij dan ook in 

de topsportschool starten.

Op 18/10 bevestigde Matthias reeds met 

een 3-de plaats op het internationale tor-

nooi van Zagreb (Kroatië) na 4 overwin-

ningen en slechts 1 verliesmatch, dan nog 

in de verlengingen op golden score.

Wij hopen dat Matthias studie en topsport 

met evenveel ernst als Ken zal weten te 

combineren; de weg is nog zeer lang.  

7 juni 2007 - Matthias Casse haalt brons 
op het Internationale tornooi van Venray, Nederland
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Voor elke sportclub is het mooi om 

enkele toppers te hebben, waaraan 

de anderen zich kunnen optrekken. 

Het belangrijkste blijft evenwel dat 

wij blijven ernaar streven om onze 

200 leden wekelijks degelijke trainingen 

van een hoog technisch niveau aan 

te bieden in een leuke, familiale sfeer. 

Wij hopen dat wij ook in de toekomst 

daarvoor de nodige bekwame en 

gedreven trainers zullen weten te vinden!

hhii CC
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EXTRA-SPORTIEVE ACTIVITEITEN

Ledenwerving

Elk jaar in september orga-
niseren we samen met de 
gemeentelijke sportdienst 
een wervingsactie, tijdens 
dewelke geïnteresseerden 
gratis judolessen kunnen 
volgen.

Grabbelpas

Van zolang de Grabbelpas 
bestaat, zorgt onze club 
mee voor judoïnitiaties 
tijdens de schoolvakanties.

Oudertraining

Training volwassenen op maandagavond in de dojo van De Schorre

Schoolsportdag in O.L.V.-Presentatie

Vlaaienslag

Om de vervoerskosten van onze 
wedstrijdjudoka’s te kunnen betalen, 
organiseren we jaarlijks een vlaaien- 
en wafeltjesverkoop.

Herculespas en 
sportdagen

De Boomse scholen konden altijd 
rekenen op onze medewerking bij de 
organisatie van sportdagen.

orga-
et de 

dienst 
jdens 
erden 
unnen 

elpas
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Clubkampioenschap 

Om onze jonge judoka’s, ook diegenen 
die nog nooit aan een wedstrijd deelna-
men, de sensatie van wedstrijdjudo te 
laten ervaren, organiseren wij jaarlijks 
ons clubkampioenschap, waarbij iedere 
deelnemer een zelfde medaille krijgt .

Kaas- en Wijnavond

Onder de deskundige leiding van chef-
kok Roel Cools, bieden wij elk jaar een 
bijzonder verzorgde kaas-en wijnavond 
aan; met de opbrengst subsidiëren wij 
het judoweekend.

Clubfeest

Op ons clubfeest aan het einde van elk 
seizoen, na de traditionele barbecue, 
krijgen alle judoka’s die gedurende het 
seizoen een hogere gordel behaalden 
een judodiploma.
Wie in de wedstrijden bijzonder goed 
presteerde en wie een zwarte gordel 
of hogere dangraad behaalde, wordt 
gehuldigd en valt in de prijzen.

De weging van het clubkampioenschap

Rijkelijk aangeklede kaastafel

Clubkampioenschap 2008

Clubfeest 2008 : buffettafel BBQ
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1. Mampaey Hugo
(7° Dan • Trainer A)

2. Wils Guy
(5° Dan • Trainer A)

3. Peersmans Steven
(3° Dan • Trainer B en regent L.O.)

4. Cluts Tom Initiator
(2° Dan • Jeugdsportbegeleider)

5. Cools Roel
(2° Dan • Initiator / Jeugdsportbegeleider)

6. De Baerdemaeker Tom

(2° Dan • Initiator / Jeugdsportbegeleider)

7. Delbaen André
(2° Dan • Initiator / Jeugdsportbegeleider)

8. Dorny Francky
(2° Dan • Initiator / Jeugdsportbegeleider)

9. Kennes Ken (2° Dan)

10. Verrept Dominique (2° Dan)

11. Brams Luc (1° Dan)

12. Cools Stijn Initiator
(1° Dan • Jeugdsportbegeleider)

25 ACTIEVE ZWARTE GORDELS IN 2008
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13. De Baerdemaeker Steve
(1° Dan • Initiator / Jeugdsportbegeleider)

14. De Maeyer Jonas
(1° Dan)

15. Janvier Bart
(1° Dan • Initiator / Jeugdsportbegeleider)

16. Moeremans Raf (1° Dan)

17. Polfl iet Juul
(1° Dan • Trainer B)

18. Somers Els
(1° Dan • Initiator / Jeugdsportbegeleider)

19. Van Camp Alexander
(1° Dan • Initiator / Jeugdsportbegeleider)

20. Van Cleemput Frits
(1° Dan • Initiator / Jeugdsportbegeleider)

21. Van Der Auwera Kurt
(1° Dan • Initiator / Jeugdsportbegeleider)

22. Van Hoof Diedrich (1° Dan)

23. Verbogen Michael (1° Dan)

24. Vercammen Emiel
(1° Dan • Initiator / Jeugdsportbegeleider)

25. Wouters Freddy (1° Dan)
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TROFEE VAN SPORTVERDIENSTE 
VAN DE GEMEENTE BOOM

1982 - De burgemeester overhandigt de Gouden Baksteen 
aan Ann de Brabandere

DE GOUDEN BAKSTEEN
De Boomse Trofee van sportverdienste werd 
toegekend vanaf 1963; vanaf 1983 werden er 
telkens twee trofeeën toegekend: individueel 
en per ploeg.

Naast verschillende nominaties voor individuele 
judoka’s en per ploeg, behaalde judoschool 
Fudji-Yama zeven maal de trofee: 

1982  Ann de Brabandere

1984  Judoschool Fudji-Yama per ploeg

1985  Ann De Brabandere

1986  Godelieve Lieckens

1989  Carine Verdickt

2005  Judoschool Fudji-Yama per ploeg

2007  Ken Kennes  

In Memoriam
WILLY VERHOFSTE
14/06/1950 - 09/06/2008

BESTUUR
Juul Polfl iet Voorzitter Boom - Schelle

Emiel Vercammen Voorzitter Niel

Hugo Mampaey Penningmeester / Technisch Directeur

Guy Wils Secretaris Boom - Schelle

Frank Dorny Secretaris Niel

Kurt Van der Auwera Webmaster

Steven Peersmans Bestuurslid

op 01/10/2008

Belgisch kampioen beloften als leerling van Roland Cambier.

Sedert 1973 lid van de Boomse judoclub.

Succesrijk als wedstrijdjudoka.

Zwarte gordel in 1976.

Europees scheidsrechter in 1992.

Gedreven trainer en bestuurslid gedurende vele jaren.

Zwarte gordel 6-de dan op 13 juni 2004.

Onverwacht overleden op 9 juni 2008.

Bedankt Willy voor wat je betekende voor Fudji-Yama, 
voor je vriendschap, 
voor je lach.

Wij zullen je nooit vergeten! 

Training groep 7-10 jaar te Boom



www.judoboom.be

Trainingen

De trainingen te Boom 

gebeuren in de judozaal van het “RECREATIECENTRUM DE SCHORRE”, Schommelei 1 

7-10 jaar : maandag van 19u tot 20u, zaterdag van 10u tot 11u;

11-14 jaar :  woensdag en vrijdag van 19u tot 20u;

+14 jaar  : woensdag en vrijdag van 20u tot 21u30;

 volwassenen : maandag van 20u tot 21u30 ;

vrije training :  zaterdag van 11u tot 12u (voorbereiding examen).

De trainingen te Schelle 

vinden plaats in “SPORTHAL SCHERPENSTEIN”, Parklaan 3

7-10 jaar :  dinsdag van 18u30 tot 19u30, donderdag van 18u30 tot 19u30;

11-14 jaar: dinsdag van 19u30 tot 20u30, donderdag van 19u30 tot 20u30.

De trainingen te Niel 
zijn in de E. Vanderveldelaan 23 (achter de muziekacademie):

7-10 jaar : maandag en donderdag van 18u30 tot 19u30;

11-14 jaar :  maandag en donderdag van 19u30 tot 20u30.

Ieder lid mag de trainingen voor zijn leeftijdscategorie volgen, 

zowel te Boom als te Niel als te Schelle.


