
Judoka’s ten voeten uit…
Wist u dat van de 20 miljoen individuen die wereldwijd aan judo partici-
peren, er jaarlijks tussen de 11% en 29% geblesseerd raken?1 En wist u 
dat het ontstaan van deze blessures mogelijk een relatie kan hebben met 
het soort voet dat judoka’s hebben?

Er zijn drie categorieën van voettype, gebaseerd op de hoogte van de 
voetboog: de “holle voet”, de “neutrale voet” en de “platvoet”. 
Verschillende onderzoeken laten zien dat het hebben van een platvoet, en 
in mindere mate het hebben van een holvoet, een groter risico geeft om 
geblesseerd te raken aan het onderste lidmaat (= been + voet). Dit wordt 
bevestigd door studies specifiek gericht op sporters.2

Het is bekend dat het dragen van een extern gewicht van invloed is op de 
hoogte van de voetboog3, zoals geïllustreerd in onderstaande afbeelding. 
Met andere woorden, het extern gewicht zorgt voor het afvlakken van de 
voet.

Verschillende studies laten zien dat sportspecifieke training een blijvend 
effect kan hebben op de hoogte van de voetboog.4,5 Of het dragen van een 
extern gewicht een “blijvende platvoet” bij judoka’s kan veroorzaken, is 
echter nog nooit onderzocht. Daarom hebben we recentelijk onderzocht 
of judoka’s plattere voeten hebben dan gemiddeld. De voetbooghoogte 
van 18 judoka’s werd met verschillende methodes gemeten, en vergele-
ken met de voetbooghoogte van 18 controlepersonen. En wat bleek? De 
judoka’s hadden inderdaad een significant lagere voetbooghoogte dan 
gemiddeld. Deze bleek 12% lager te zijn dan een gemiddelde waarde 
gebaseerd op 1700 voeten. 

Belangrijk bij dit resultaat te vermelden is dat voor dit onderzoek maar op 
één moment is gemeten, waardoor geen uitspraak gedaan kan worden 
over oorzakelijkheid. De mogelijkheid bestaat dat niet, zoals veronder-

steld, judo een lagere voetbooghoogte tot gevolg heeft, maar deze 
lagere voetbooghoogte nu juist betere judoresultaten mogelijk maakt. 
Met andere woorden, judoka’s met platvoeten zijn mogelijk in het voor-
deel, bijvoorbeeld door meer stabiliteit als gevolg van een groter contac-
toppervlak met de mat. Hierdoor zou een natuurlijk selectieproces kunnen 
ontstaan van judoka’s met platvoeten. Verder onderzoek zal moeten uit-
wijzen hoe dit nu juist zit.
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West-Vlaanderen wint de Interprovinciale Ploegenontmoeting U13
Judoschool Lummen en het Provinciaal Comité 
Limburg zetten een knappe organisatie neer 
van de Interprovinciale U13 Ploegenontmoeting. 
Een prachtige judodag, opgevrolijkt door de 
Rode Neuzen Dag, voor de aankomende wed-
strijdjudoka’s van alle 5 Vlaamse provincies 
met als winnaar de jongens en meisjes van 

West-Vlaanderen.

1. West-Vlaanderen: 87 overwinningen
2. Oost-Vlaanderen: 61 overwinningen
3. Antwerpen: 52 overwinningen
4. Limburg:47 overwinningen
5. Vlaams-Brabant: 38 overwinningen

Proficiat aan alle deelnemers en de wedstrijd-
organisatie. Tevens danken wij de organisatie 
voor het zeer positieve initiatief rond de Rode 
Neuzen Dag.
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Sporttechnisch Coördinator
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