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OPENDEUR
25 t.e.m. 30 april

Diverse testmodellen
beschikbaar

RAMEN

Kom gerust een kijkje 
nemen in onze showroom
Tijdens de week op afspraak. 

Zaterdag van 9u.-12u. & 14u.-16u.

DB762497C5

VANSTEENKISTE
Koningin Astridlaan 24
8501 Bissegem
Tel. 056354888

www.whatsup.be/vansteenkiste

KUNSTSTOFRAMEN/ROLLUIKEN/VOORZETROLLUIKEN/ 

ELEKTRIFICATIE ROLLUIKEN/SCREENS/ZONNETENTEN/ 

MARKIEZEN/BINNENZONWERING/SECTIONAALPOORTEN/ 

SIERLUIKEN/VLIEGRAMEN

40 jaar
ervaring

GRATIS MOTOR
OP KNIKARM EN OP SECTIONALE POORTEN

bij aankoop van knikarmscherm
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Merken:

Aaiko • Addmyberry • Au Soleil de Saint Tropez • Black Orchid Denim 

• Blake Seven • Circle of Trust • Ella Luna • Glamorous • Hale Bob 

• Jacky Luxury • Kontatto • Mason’s Jeans • Nil&Mon • Supertrash

Accessoires :

Hypnochic • Mint 15 • Qudo • Silis

Openingsuren:

Ma.-woe.-do. : open van 10u.-12u30 en 14u.-18u. • Vrijdag open tot 18u30

Zaterdag: 10u.-12u. en 13u30-18u30 • Dinsdag & zondag gesloten

Personal shopping is altijd mogelijk op afspraak: tel. 056902021

Zandbergstraat 21 • 8500 Kortrijk

www.happinez-fashion.be www.fb.com/happinezfashion

10%
KORTING

op de
VOLLEDIGE

ZOMERCOLLECTIE
2015

Geldig van zaterdag 28/03 
tot en met zaterdag 4/04/2015

(Breng deze bon mee 
om je korting te krijgen)

BON

Betaalbare & hippe mode voor alle fashionista’s. Van kleding tot accessoires. Ook workshops zijn mogelijk.

D
B

7
6
2
5
0
0
C

5

✂

KORTRIJK G Op 15 april organiseert Judoschool Kortrijk een speciale trainingsdag 

met Hikari Sasaki-Cariou, Olymisch kampioene -66kg in 1988 in Seoul en vicewereld-

kampioene 1989. Zij heeft samen met haar man en zoon een judoschool in Bretagne

en zamelt gelden in door gasttrainingen te geven. “De opbrengst dient om jonge

Japanse judoka's, die slachtoffer werden van de tsunami in 2011, een goeie zomerva-

kantie te bezorgen”, zegt voorzitter Joergen Rooseboom. De trainingen hebben plaats

in Sportcentrum Wembley aan de Moorseelsestraat 144 in Heule. Om 18 uur begint de

training voor witte, gele, oranje en groene gordels, om 19.45 uur is het de beurt aan

de groene en andere gordels. De inkom kost 3 euro en gaat integraal naar het goede

doel. Om 19.30 uur is er een handtekensessie. 

Judo 4 life met Olympisch kampioene

DOOR PETER VAN HERZEELE

Judoschool Kortrijk bestaat sinds tientallen
jaren en is sinds de oprichting geëvolueerd
tot een van de belangrijkste judoclubs in
West-Vlaanderen. Met een gemotiveerd be-
stuur- en trainersteam poogt Judoschool
Kortrijk een goede jeugdwerking uit te bou-
wen en de daaruit vloeiende stroom rich-
ting competitie te verbeteren. Deze aanpak
resulteerde inmiddels in een uitbreiding
van het ledenaantal en bezorgde Judo-
school Kortrijk tevens diverse mooie podi-
umplaatsen en eremetaal op Vlaamse, na-
tionale en internationale tornooien en wed-
strijden. Zowel individueel als in teamver-
band. Zo haalde de school 21 medailles op
de voorbije kampioenschappen en werd het
Interclubteam in zijn eerste seizoen on-
middellijk kampioen. Met een nieuwe jon-
ge ploeg speelde Judoschool Kortrijk in
2014 kampioen in vierde nationale. En on-
langs werd Judoschool Kortrijk op de alge-
mene vergadering van de Vlaamse Judofe-
deratie 2015 verkozen tot ‘Beste West-

Vlaamse judoclub 2014’. “We zijn erg tevre-
den met de behaalde resultaten, die zijn
altijd een flinke opsteker voor Judoschool
Kortrijk”, zegt hoofdcoach en technisch di-
recteur Bart de Smet.

VOORAL PLEZIER MAKEN
De school wordt geleid door voorzitter Joer-
gen Rooseboom, die al 25 jaar een zwarte
gordel heeft en sinds zijn zesde aan judo
doet. Behalve Joergen en Bart bestaat het
bestuur uit secretaris Charlot Rooseboom,
financieel beheerder Rita Vande Velde, pu-
blic relations en IT Wouter Rooseboom en
leden Luc Cambier en Olivier Strobbe. “We
zijn een hecht team, samen staan we ster-
ker. We proberen om samen het beste uit
iedereen te halen. Iedereen draagt zijn
steentje bij en vult elkaar aan waar het kan.
Dat is een pluspunt”, zegt de voorzitter.
“We streven ernaar om het judo als sport te
verspreiden, aan te leren en te beoefenen,
zowel op competitief als recreatief gebied,
rekening houdend met de opvoedende
waarden van het judo”, luidt het op de web-

site. “Bovendien verplicht Judoschool Kort-
rijk zichzelf ertoe het algemeen doel van de
judosport, met name voorspoed en alge-
meen welzijn, na te streven en verder uit te
dragen”, vult Joergen aan. “Judo dat is
vriendschap, respect en vechten, maar het
is vooral veel plezier maken. Een gezonde
geest in een gezond lichaam. Een glimlach
kost geen geld.” 

RESPECT VOOR TRAINER EN
TEGENSTANDER
Zowel op als naast de mat draagt de judo-
school drie pijlers hoog in het vaandel :
kwaliteit, discipline en familiale sfeer.
“Iedereen is welkom om op de tribunes de
trainingen te volgen”, zegt Wouter Roose-
boom. “Toen ik jong was leerde ik tijdens
de judolessen wat zelfdiscipline is en wat je
er als mens allemaal mee kan bereiken. Zo
leerde ik respect te hebben voor zowel mijn
trainer als mijn tegenstander. Ik leerde
luisteren. Mede dankzij de judosport was ik
op school nooit een rebel, want ik respec-
teerde mijn leerkrachten en medestuden-
ten. Ik ben er zelfs van overtuigd dat res-
pect en zelfdiscipline mij in mijn jeugdja-
ren versterkten en tegen problemen en on-

gemakken beschermden zonder dat ik dit
echt besefte”, getuigt initiator-trainer Shau-
ni Dhaene in de Buurtkrant Centrum Over-
leie. Zij werd al vijf keer derde op het Bel-
gisch kampioenschap. Judoschool Kortrijk
werkt ook naar toekomstgericht. “We kij-
ken verder dan onze neus lang is en zorgen
voor duurzaamheid. De ene keer kan je
alles winnen wat te winnen valt om het
volgende jaar absoluut niets te winnen. We
moeten met beide voeten op de grond blij-
ven.” 
De Judoschool is toegankelijk voor iedereen
vanaf zes jaar. “De leerlingen moeten wel al
in het eerste leerjaar zitten. De school orga-
niseert ook judostages voor leerlingen van
het eerste leerjaar tot en met het derde
middelbaar. Van 7 tot en met 10 april is er
een paaskamp met als thema judo en omni-
sport”, zegt secretaris Charlot Rooseboom.
“Verder maakt het bestuursteam ook werk
van een teambuildingdag voor trainers, een
sportdag in Kortrijk en de voorbereiding
van judo-examens.”

WERVELENDE SHOW
Om de judosport op een adequate wijze te
kunnen promoten en naar aanleiding van

de tiende verjaardag van de voorzitter be-
sliste Judoschool Kortrijk om de schouders
te zetten onder een nieuw project : ‘The Art
of Ippon’. Dit evenement wordt een voor-
stelling waarbij diverse Oosterse gevechts-
kunsten – niet uitsluitend judo – gekoppeld
worden aan muziek, dans, gymnastiek,
lichtshow en zoveel meer. “Het wordt een
wervelende show waar amusement en ver-
wondering elkaar zullen treffen”, zegt Joer-
gen.
Naast de judoka’s van Judoschool Kortrijk
zullen ook andere teams deelnemen. Dirk
Demaerteleire en Christophe Ingelbrecht
geven een demonstratie Kime No Kata. Zij
werden vierde op het wereldkampioen-
schap 2014 en behaalden onlangs goud op

“Judo, dat is
vriendschap,
respect en
vechten” 
JUDOSCHOOL KORTRIJK PAKT UIT MET 

TOTAALSPEKTAKEL ‘THE ART OF IPPON’ 

KORTRIJK q Op 15 april organiseert Judoschool Kortrijk een spe-
ciale trainingsdag met de Japanse en Olympische kampioene Hikari
Sasaki-Cariou. Op 25 en 26 april brengt de school met ‘The Art of
Ippon’, een totaalspektakel met muziek, gymnastiek, lichtshow en
special acts. “Het wordt een wervelende show waar amusement en
verwondering elkaar treffen”, aldus voorzitter Jurgen Rooseboom,
die tien jaar voorzitter is van Judoschool Kortrijk. 

Judoschool Kortrijk werd onlangs verkozen
tot ‘Beste West-Vlaamse judoclub 2014’.
(Foto JVGK)

Mede dankzij de judosport

was ik op school nooit een

rebel”

SHAUNI DHAENE
Initiator-trainer 

I KORTRIJK

Joergen (42) volgde wiskunde-weten-

schappen aan het Don Boscocollege en

grafische vormgeving in Gent. Hij studeer-

de regentaat lichamelijke opvoeding in

Torhout. Beroepshalve is hij sportleraar in

Kransvijver Heule en Het Open Groene in

Marke. Zijn hobby’s zijn judo, snowboar-

den, surfen en schilderen. Hij is papa van

Sverre (4). Joergen doet aan judo sinds

zijn zesde. Hij is elf keer provinciaal kampi-

oen en vier keer Belgisch kampioen bij de

masters. Vanaf zijn 17de is hij lesgever in

de Judoschool. “Ik heb van mijn hobby

mijn beroep kunnen maken. Ik heb het

gevoel dat ik in de Judoschool bij vrienden

vertoef. Er heerst hier een sfeer van we-

derzijds respect”, zegt Joergen die er niet

bij stil staat dat hij tien jaar voorzitter is. “Ik

ben een man van teamspirit en samenwer-

king. Ik probeer samen met mijn team

toekomstgericht te werken. Verder pro-

beer ik uit iedereen het beste te halen.” 

REACTIE

Foto JVGK

JOERGEN ROOSEBOOM
10 jaar voorzitter van Judoschool Kortrijk

“Ik ben een man 
van teamspirit en
samenwerking”

KORTRIJK G The Art of Ippon wordt op-

gedragen aan Joergen Rooseboom die

dit jaar zijn tiende verjaardag als voorzit-

ter van de Judoschool Kortrijk viert.

I KORTRIJK

het EJU Kata Tornooi Marcel Clause in Et-
terbeek. Het demoteam Jan Delaere geeft
een demonstratie Karate-Jitsu en Embu-Ka-
ta. De Izegemse zwaardkrijgskunstclub
Kenshiki Izegem geeft een demonstratie
Iaido en Jodo. “Iaido, of de kunst van het
zwaardtrekken, wordt beoefend met een iai-
to, een onscherpe kopie van een Japans
zwaard of, voor gevorderden, met een shin-
ken, een scherp zwaard. Jodo wordt om-
schreven als ‘De weg van de houten staf en

wordt beoefend met een ronde houten stok
van 128 centimeter lengte”, leert de litera-
tuur. “Verder is er nog muziek van een
doedelzakgroep, een beatboxer en twee
drummers. Ook een wervelende lichtshow
staat op het programma”, weet Joergen.
Ook Taiko staat op het programma. Taiko is
een Japanse vorm van drummen waarbij
houding en beweging de grondslag vormen
van de ritmes die getrommeld worden. De
trommels zijn veelal heel grote drums die
gemaakt worden van hout en runderhui-
den. Hun lage doordringende klanken
brengen een energie over die recht naar de
buik gaat. 
Met de organisatie van het project was het
bestuur meer dan een jaar bezig. “Gelukkig
hebben we een sterk team van ruim 15
vrijwillige medewerkers. Ik kon op hen te-
rugvallen en delegeren. Vertrouwen geven
is ook belangrijk”, zegt Joergen. Het evene-
ment heeft plaats in de Sportcampus Lange
Munte in Kortrijk. Een eerste voorstelling is
op zaterdag 25 april om 17 uur, een tweede
op zondag 26 april om 15 uur. “We mikken
op 1.200 toeschouwers voor de twee voor-
stellingen samen”, aldus nog Joergen. In-
gangskaarten kosten in voorverkoop 8 euro
voor twaalfjarigen en 12 euro voor wie ou-
der is dan twaalf. Aan de deur betaal je 10
of 15 euro. “Kinderen onder de zes jaar
mogen gratis binnen mits begeleiding van
een volwassene.” Voor reservatie kan je te-
recht op het secretariaat aan de Moorseelse-
straat 144 in Heule. Judoschool Kortrijk or-
ganiseert op 15 april ook een speciale trai-
ningsdag voor het goede doel. (zie kader-
stukje)


