Judovereniging Nintai reist af naar Wijchen met 4 wedstrijdjudoka`s
Zondag 2 december 2007

Zondag 2 december was er een sterk
toernooi voor wedstrijdjudoka`s in
Wijchen. Tijdens dit toernooi wist 50
% in de prijzen te vallen.
OCHTEND PROGRAMMA
MEISJES 15 EN JONGENS 12
JAAR.
Na een lange reis in de vroege
ochtend, kwamen onze judoka`s aan
in Wijchen. Hoewel het nog erg vroeg
was, was dit niet te zien aan de spirit
waarmee de eerste twee judoka`s de
mat op kwamen.
Kelly Arendsebeet het spits voor
Nintai af. Met haar gewicht aan de
onderrand van de gewichtsklasse, is
het steeds weer schrikken als je merkt
dat sommige meiden wel 4 kilo
zwaarder zijn. Toch liet zij zich niet
uit het veld slaan en wist haar eerste
partij binnen te halen met een
gigantisch mooie wazari. Nog
nagenietend van haar winstpartij ging
de tweede partij net verloren. Deze
verrassing was van korte duur en door
twee wedstrijden met vol punt ( =
ippon ) af te sluiten wist zij een mooie
tweede plaats te behalen..
Lars ter Braakkwam diezelfde
ochtend ook uit voor Nintai. Ondanks
zijn goede spirit verloor hij helaas zijn
eerste partij. Dat hij het hierbij niet
wilde laten, bewees Lars in zijn twee
volgende partijen die hij winnend
afsloot. Jammer dat hij dit niet vast
kon houden wat resulteerde in het
verliezen van zijn vierde partij.
Doordat Lars in een afval systeem zat
betekende dat met het verliezen van
twee partijen hij helaas klaar was met
judoën. Als de inzet die in de training
wordt getoond omzetbaar is naar de
praktijk gaat het in de toekomst zeker
goed komen.
MIDDAG PROGRAMMA JONGENS 15 JAAR.
Maarten Otten kwam direct na de middag in actie. Zijn eerste partij wist hij helaas niet winnend af te
sluiten, maar in zijn tweede partij liet hij zien dat met degelijk goed judo het tij kan keren. Met een

schitterende ippon wist hij deze partij naar zich toe te trekken. In zijn derde partij verloor hij echter
even de concentratie en daar wist zijn tegenstander gretig gebruik van te maken. Ook voor Maarten
geldt, blijf trainen hoe je nu doet dan komt het vanzelf goed.
Als laatste judoka van Nintai kwamSteve Arendsein actie. Beide eerste partijen werden winnend
afgesloten door middel van 4 yugo`s in zijn eerste partij en een ippon in zijn tweede partij. Door een
twijfelachtige beslissing van de scheidsrechter, verloor Steve helaas zijn derde partij. Met als gevolg
dat Steve alleen nog maar kon judoën voor een derde plaats. Hij liet niets meer aan het toeval over en
besloot de volgende partijen alleen nog maar voor volle punten te gaan. Ook de troostfinale om de
derde plaats won hij met sterk judo
SAMENVATTING
Dat 50 % van de judoka`s in de prijzen vallen is een mooie score. Langs deze weg willen we Steve
feliciteren met zijn derde plaats en zus Kelly met haar schitterende tweede plaats. Met een vrij
weekend in aantocht ( 9.12.2007 ) wordt al uitgekeken naar het kerstballen toernooi in Boxtel op 16
december a.s.

