
 
 

Goedenavond, 

Bonsoir, 

 

Ik ben verheugd hier aanwezig te zijn. Ik kijk er zelf al een hele tijd naar uit om vanavond dit 

evenement, deze viering met jullie te mogen meemaken.  

Het is de eerste maal dat de Gouden Judogi/le Judogi d’Or op nationaal niveau wordt 

georganiseerd. Dit evenement zou moeten uitgroeien als het evenement, het feest waar 

iedereen vanaf vandaag en in de toekomst naar uitkijkt, zowel langs Vlaamse als langs 

Waalse kant. Vele andere sporten hebben reeds jaren een gelijkaardig feest waarbij er heel 

veel media aandacht met gemoeid is. Ook in het judo kunnen we niet achterblijven en 

dienen we onze magnifieke sport het nodige cachet te geven, dat het verdient, via een 

evenement zoals vandaag. 

Et ce n’est pas seulement le sport qui mérite l’intéresse mais surtout nos judokas, qui se 

battent chaque jour pour gagner, améliorer et essayer d’être toujours le meilleur. Je veux 

donc ici déjà féliciter tous les judokas qui sont nominés ce soir, et souhaitez bonne chance à 

vous tous. 

Een van mijn doelstellingen als voorzitter was om de judowereld in België opnieuw te 

verenigen. België is een klein land en het kan niet zijn in het judo dat er op 100km verder 

andere regels gelden op een tornooi, shiai, examen, enz. We mogen geen concurrerende 

federaties zijn, we moeten de best practices van beide kanten eventueel nog proberen 

verbeteren en ze toe te passen in beide landsdelen. 

Mais je suis heureux qu’après quelque mois je vois déjà une bonne évolution dans cette 

direction, il y a déjà un rapprochement entre les commissions des hauts grades des deux 

ailes, les différentes commissions nationales doivent travailler de plus en plus sur des choses 

communs, uniformiser les règlements,… Le nouveau conseil d’administration de Judo 

Bruxelles Wallonie est progressif pour aligner les choses. A ce moment je peux dire qu’il y a 



 
 

encore beaucoup de travail mais les premières étapes sont prises et je crois fermement que 

ce ne restera pas avec ceci. Je remercie mes collègues du CA national et les CA des ailes pour 

tout le travail que nous avons déjà fait et tous les résultats que nous avons obtenus 

ensemble. 

Als laatste wil ik iedereen bedanken die heeft bijgedragen om dit judofeest te kunnen 

organiseren, de mensen die dagdagelijks het reilen en zeilen op de verschillende federaties 

waarnemen, alle judoka’s en sympathisanten hier aanwezig, les personnes du ville 

d’Estaimpuis, le bourgemestre et l’échevin. 

Bedankt, Merci 

Kampai, santé, gezondheid! 

 

Mike Van de Rostyne, 
Voorzitter Judo Vlaanderen  
 


