Judoka’s van NINTAI plaatsen zich voor de Nederlands Kampioenschappen
– 15 jaar
7 april 2007

Na goede vrijdag kwam een hele goede zaterdag voor
twee van onze judoka’s want zij wisten zich beide te
plaatsen voor het NK judo 15. Steve Arendse begon
goed want was zijn eerste partij vrijgeloot, dus Steve
mocht meteen aan de bak. Zijn eerste wedstrijd maakt
hij ook meteen spannend want hij wist deze niet binnen
de reguliere tijd te winnen, pas in de golden score
maakte hij een schitterende wazari (net geen vol punt).
Zijn tweede tegenstander had op eerdere toernooien
wel eens van Steve gewonnen dus zou het een
spannende strijd worden. Gelukkig wist Steve de partij
naar zich toe te trekken en maakte hij met een
prachtige katagaruma een vol ippon (vol punt). Deze
ippon was het toegangsbewijs naar de finale en hierin
mocht Steve het opnemen tegen zijn maatje Brian.
Deze jongens hebben al vaak tegenover elkaar gestaan
en trainen ook regelmatig samen. Vandaag was Brian
echter de sterkere van de twee en met een til techniek
scoorde hij een yuko. Steve wist nog 2 koka’s te scoren
maar dit was net niet genoeg om zijn tegenstander te
verslaan. Een tweede plaats dus voor Steve en een
ticket naar het NK! ’S Middags was het de beurt aan
Kelly Arendse om te knokken voor haar ticket naar het
NK. De eerste partij verliep echter wat moeizaam en ze
kreeg een technische ippon aan haar broek. De tweede
partij zou erom spannen want als ze deze zou winnen
dan was ze verzekerd van een plaats op het
Nederlands Kampioenschap. Door slim judo won ze
deze partij met een yuko en was ook haar ticket
verzilverd. Dit was natuurlijk nog geen reden om niet
meer te knokken voor derde plaats en Kelly heeft dit
dan ook gedaan maar kwam in een houdgreep terecht
en moest genoegen nemen met vierde plaats.
Zaterdag 21 april is het zover want dan mogen deze toppers zich gaan meten met de rest
van Nederland en wij wensen jullie dan ook heel veel succes toe!

