Kampioenen Nintai gehuldigd.
Vrijdag 26 oktober 2001

Vrijdag 26 oktober heeft judovereniging Nintai haar kampioenen gehuldigd.
De kampioenen van seizoen 2000/2001 zijn
Jim Eijkhout, Nikki Haagberg, Henneke Pruijssers en Jaco Tonnaer.
De avond begon met belangrijke punten voor het komende seizoen en een terugblik op vorig seizoen. In het
seizoen 2000/2001 heeft Nintai tijdens de ZuidNederlandse kampioenschappen de volgende prijzen behaald:
Jaco Tonnaer kampioen, Chantal van Strien en Donovan Soeterboek een tweede plaats en Anton Dank, Henneke
Pruijssers, Nikki Haagberg, Martijn Horsten en Ardjoen Mangre een derde plaats. Ook werden de twee Zuid
Nederlands kampioenen van dit seizoen nog even in het zonnetje gezet, te weten Sijaan Boer en Anton Dank.
Tijdens een korte pauze konden de ouders van de veelbelovende wedstrijdjudoka's zich opgeven voor een
kennismakingscursus judo en coaching. Deze cursus zal in 2002 van start gaan en is speciaal bedoeld voor de
ouders van de wedstrijdjudoka's. Inmiddels hebben 14 ouders zich opgegeven en kunnen nog maximaal zes
belangstellenden zich bij de wedstrijdtrainers Joris de Graauw en Klaas Bakker aanmelden. Wees er snel bij,
want dit is een unieke kans om judokennis op te doen.
Na de pauze maakten de wedstrijdtrainers de Top 3 van vorig seizoen bekend. Welke judoka's behaalden de
meeste wedstrijdpunten! Bij de jongens werd Jim Eijkhout kampioen met 45 punten, gevolgd door Niels
Holswilder op de tweede plaats en Ardjoen Mangre op de derde plaats. Bij de meisjes werd Nikki Haagberg
kampioen met 49 punten, tweede werd Kim Tomaszewski en derde Chantal Goossens. Bij de dames (zie foto)
werd Henneke Pruijssers kampioen met 50 wedstrijdpunten, Anne v.d. Pluijm werd tweede en Debbie van Iersel
werd derde. Tot slot werd bij de Heren Jaco Tonnaer kampioen met 50 punten, Joris de Graauw tweede en Sijaan
Boer derde.
De avond werd afgesloten met nieuwe judopakken, bodywarmers en wedstrijdbanden, oftewel alle benodigdheden
voor een goede start van het nieuwe wedstrijdseizoen.
Op zondag 28 oktober 2001 zijn vijf judoka's van judovereniging Nintai naar het 25e Tienertoernooi in Gilze
geweest. Judoka's uit onder andere Nederland, België, Engeland, Oostenrijk, Frankrijk en Duitsland streden voor
een plaats op het erepodium. Alleen Nikki Haagberg uit Raamsdonksveer en Celina Passchier uit Waalwijk wisten
via de herkansing terug te komen tot de strijd om de derde plaats. Nikki zette haar partij om in winst en werd
derde in de klasse tot 31 kg. Celina, strijdend in de klasse tot 33 kg, verloor haar partij en moest genoegen
nemen met een 5e plaats.

