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Nog nooit in de geschiedenis van onze judo club waren we zo succesvol in de jeugd
kampioenschappen als in 2012.

Met 9 judoka's ingeschreven voor de provinciale kampioenschappen, waren we zeker niet bij de
clubs met het grootste aantal deelnemers.

Deze 9 deden het in Aalter bijzonder goed, doel was zoveel mogelijk podiumplaatsen behalen,
deze geven immers toegang tot de Vlaamse kampioenschappen.

7 van onze judoka's behaalden dan ook een podiumplaats, enkel Sebastien Hove en Fabian
Nelis vielen naast het podium, de rest gaat door naar de Vlaamse kampioenschappen.

Met onze 7 judoka's mochten we in Herentals kampen voor de tittel of een podiumplaats, welke
dan toegang gaf tot het Belgisch Kampioenschap. Ook hier ging het heel goed, we waren één
van de clubs met het meest aantal deelnemers en we behaalden dan ook 4 podiumplaatsen,
terwijl de anderen er nipt naast vielen. Jellien Leyman, Hanne Vermeire en Dino Coppens
verloren in de herkansingen nipt voor de 3è plaats.

Dus op naar het Belgisch Kampioenschap te Herstal, 2 jongens en 2 meisjes.

Op zaterdag de jongens met eerst Michiel Bossier die een zware loting had, verloor zijn eerste
kamp en werd verwezen naar de herkansing, won zijn eerste kamp in de herkansing, maar de
finale in de herkansing was er te veel aan. Maar een 5è plaats op het Belgisch kampioenschap
is toch iets waar je fier mag op zijn, proficiat Michiel. Daarna was het de beurt aan Thomas De
Clercq, was er geraakt via 3è plaatsen, dus nogal moeizaam en hierdoor loting niet van de
poes. Ook hier hetzelfde scenario als bij Michiel, eerste kamp verloren, eerste herkansing
gewonnen en in de finale herkansing verloren, toch een mooie 5è plaats. Proficiat Thomas die
na een dipje kennelijk het goeie ritme terug heeft gevonden.

Op zondag de meisjes aan het werk, eerst Lisa Leyman die via een 3è plaats op het Vlaams
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kampioenschap terug geen beste loting had, eerste kamp komt ze mooi op voorsprong, maar
geeft deze in het verloop van de kamp uit handen en komt zelfs op achterstand, maar op het
einde van de kamp kan ze de overwinning naar zich toetrekken. In de halve finale tegen de
Vlaamse Kampioene domineert ze de kamp zonder ook maar te scoren. Maar de fysieke kracht
wint en op het einde kan ze toch een score op het bord krijgen. De finale tegen de Belgische
kampioene senioren, was een kopie van de halve finale, opnieuw domineerde Lisa de kamp,
maar scoren was een probleem. Hoe verder de kamp vorderde hoe sterker Lisa werd en er
werd een yuko gescoord, nu kwam het erop aan om de score te behouden wat ook lukte. Lisa
kampioen van België, als je weet dat Lisa de eerst 5 maanden van 2011 gekwetst was, dan kan
je dit alleen maar bewonderen.

In de namiddag, achter dat we de overwinning van Lisa al gevierd hadden kwam Lies Desmet
aan de beurt. In de eerste kamp deed ze het aanvankelijk schitterend, scoorde een yuko en
daarna een waza-hari, we dachten het is binnen, maar heel op het laatst laat gaat ze in de fout
en krijgt een ippon tegen. Via de herkansingen haalt ze een derde plaats binnen, proficiat Lies
doe zo verder sterk bezig.

Judoclub ASAHI'90 Kruishoutem behaalde met 9 judoka's

Provinciale kampioenschappen te Aalter

Gouden medaille: Lies Desmet, Lisa Leyman en Michiel Bossier

Zilveren medaille: Hanne Vermeire en Jellien Leyman

Bronzen medaille: Dino Coppens en Thomas De Clercq

Vlaamse kampioenschappen te Herentals

Gouden medaille: Lies Desmet
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Bronzen Medaille: Lisa Leyman, Thomas De Clercq en Michiel Bossier

Belgisch kampioenschap te Herstal

Gouden Medaille: Lisa Leyman

Bronzen medaille: Lies Desmet
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