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Brugs echtpaar Annie Witvoet en Marcel Degroote gehuldigd voor indrukwekkende judocarrière

“Wereldwijde erkenning”
BRUGGE – Niet
iedereen kent ze,
maar in de judowereld zijn Annie Witvoet (66) en Marcel
Degroote (84) wereldsterren. Marcel was
scheidsrechter in de
finale van de Olympische Spelen in Los Angeles en heeft in
Brugge een judoschool die zijn naam
draagt, terwijl Annie
mee de regels voor
het internationale damesjudo bedacht. “Of
we nu een kamp in
Japan of Brazilië bezoeken, overal kennen
ze ons”, vertelt het
trotse echtpaar, dat
vorige week gehuldigd werd door het
Brugse stadsbestuur.

zelfs als Sportvrouw van de Eeuw.
Terwijl werkten Annie en Marcel
zelf aan een topcarrière als
scheidsrechter. “De Olympische
Spelen van 1984 in Los Angeles
zullen me altijd bijblijven”, glundert Marcel. “Op wereldkampioenschappen zijn Annie en ik
vaak scheidsrechter geweest, maar
dat waren mijn enige Spelen. Ik
was toen zelfs scheidsrechter in de
finale, onbeschrijfelijk !”
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Gratis plaatsen
Met veel trots en tevredenheid
blikken ze terug op hun carrière.
Marcel heeft 63 jaar judo, waarvan 50 met zwarte gordel, op de
teller. Annie viert haar 50ste jaar
als judoka.

Annie Witvoet en Marcel Degroote werden vorige week vrijdag gehuldigd door het Brugse stadsbestuur voor
hun verdiensten voor de judosport. (Foto FP)

de trofee voor sportverdienste in
Brugge. Het feit dat we daarnaast
al 36 jaar gelukkig getrouwd zijn,
maakt ons als koppel echt uniek”,
stelt ze trots.
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Pionier damesjudo
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Met die uitspraak verwijst Annie
naar haar aandeel in de ontwikkeling van het damesjudo, dat pas in
1988 Olympisch werd. “Ik was
een van de allereerste dames die
de zwarte gordel behaalde”, gaat
ze verder. “In de jaren ’70 organiseerden de wereldtoppers onderling een werkgroep in Wenen.
Daar maakten we een reglement,
waardoor voor het eerst in competitie aan damesjudo gedaan kon
worden. De haren samenbinden,
het dragen van een wit shirt… Het
zijn regels die ik destijds mee heb
opgesteld.”
Momenteel telt Annie nog steeds
de hoogste graad voor een vrouw
in België : 6de Dan. Haar man

arcel Degroote (84) zette
zijn eerste stappen op de
judomat in 1950. Van judo op de Olympische Spelen was
toen nog geen sprake. Daarvoor
was het wachten tot 1962, tevens
het jaar waarin echtgenote Annie
Witvoet (66) zich voor het eerst
op de tatami waagde.
“In onze beginjaren was judo minder populair”, vertelt Annie. “Om
een internationale carrière te hebben, waren we helaas te vroeg geboren. Maar dat we geen nationale
beroemdheden zijn, geeft niet. We
hebben veel voor de judowereld
betekent en dat geeft ons enorm
veel voldoening. We zijn trots op
onze prestaties en kregen allebei

Marcel Degroote, naar wie hun judoschool genoemd werd, is zelfs
8ste Dan en is daarmee de hoogst
aangeschreven man in judominnend België. “Hoewel ik er 63 jaar

“HAREN
SAMENBINDEN,
DRAGEN VAN EEN
WIT SHIRT… DIE
REGELS HEB IK MEE
OPGESTELD”
ANNIE WITVOET
geleden mee begonnen ben, raak
ik het maar niet beu, integendeel”,
lacht Marcel. “De jonge gasten in
de judoschool geven ons zoveel
energie. We doen er veel voor,
maar krijgen van onze jeugdleden

ook veel terug. Ik ben niet meer
van de jongste, maar momenteel
ben ik nog gezond. De dag dat ik
geen training meer kan geven, zal
ik eens stevig vloeken.”

Trainster van Berghmans
De beste judoka van de jaren ’80,
Ingrid Berghmans, werd destijds
gecoacht door Annie. “Ik heb het
altijd jammer gevonden dat er in
mijn tijd geen grote kampioenschappen waren, maar die successen van Ingrid maakten veel
goed”, zegt ze. “In 1980 mocht ze
naar het allereerste WK voor dames, in New York. Hoewel ik hier
zelf jarenlang voor geijverd had,
kon ik er niet bij zijn. Marcel
moest dan naar New York als
scheidsrechter en er moest iemand
thuis blijven voor onze kinderen
Tom en Sofie.”
In die periode werd Ingrid Berghmans acht keer gelauwerd als
Sportvrouw van het Jaar en later

“IK WAS
SCHEIDSRECHTER IN
DE FINALE VAN DE
OLYMPISCHE SPELEN
IN LOS ANGELES,
ONBESCHRIJFLIJK !”
MARCEL DEGROOTE
“Rancuneus omdat we een carrière
als topsporter gemist hebben, zijn
we zeker niet”, vertellen ze in
koor. “We zijn allebei vele jaren
lid geweest van internationale
scheidsrechtercommissies. De topscheidsrechters van nu hebben wij
gevormd en getraind. Als we
WK’s of Olympische Spelen op
televisie of live bekijken, maakt
dat ons nog steeds erg trots. We
gaan nog steeds regelmatig naar
kampen in Japan en daar worden
we steevast herkend. Ook op het
WK vorig jaar in Brazilië, herkende men ons en kregen we prompt
een plaatsje op de eerste rij. Betalen voor een judokamp hebben we
dan ook nog nooit moeten doen.
Die erkenning uit alle hoeken van
de wereld, dat doet echt veel
deugd.”

Verdienstelijke leden
JS Marcel Degroote
in de prijzen
BRUGGE – Naast oprichters Marcel Degroote en Annie Witvoet werden vorige week vrijdag nog tal van leden van Judoschool Marcel
Degroote in de prijzen gezet. Trainers Rudy Everaert en Johan Baert
werden bedankt voor hun werk in de judoschool en ook Charles De
Reymaeker, die telkens paraat staat om praktische zaken te regelen, is
uitvoerig gehuldigd.
De jonge sporters kwamen uiteraard ook aan de beurt. In de categorie tot elf jaar kregen Bram Wolfgang, Daan Claerhout, Katrijn en
Pieterjan De Bruyne, Warre Missiaen, Quiten Noë, Robin Tavernier,
Eline Van der Goot en Lucas Van Loo een diploma voor hun goede
inzet tijdens de tornooien. Die eer was ook weggelegd voor enkele
judoka's in de categorie tot dertien jaar. Stan Lioen, Xander Noë,
Steven Schram en Zeger Van de Velde mochten met het diploma
pronken.
In iedere jeugdcategorie werd ook een judoka van het jaar gekozen.
Bij de jongsten werd het een ex aequo tussen Katrijn De Bruyne en
Lucas Van Loo. Steven Schram, die dit jaar al zijn kampen won, mocht
juichen bij de -13-jarigen.
(AD/Foto FP)

