Rijen sprokkelt gewicht mee met Nintai judoka`s.
Desalniettemin toch prijzenregen.
Zondag 24 februari

Zondag 24 februari was het
jaarlijks terugkerende
“Sprokkeltoernooi” in Rijen.
MEIDEN BEGINNEN AAN EEN
ZWAAR TOERNOOI.
Vier van onze meisjes
wedstrijdjudoka`s stonden om
08.00 uur bij te komen van de
schrik van de weegschaal. Er
bleek in vele gevallen in een week
tijd ongeveer 2 kilo gewicht bij
gekomen te zijn. Als dit voor 1
kind geld kunnen we ons daar nog
iets bij voorstellen, toch leek het
ons vreemd dat het bij drie van de
vier judoka`s het geval is. Voor
deze drie betekende dit meteen al,
dat zij doorgeschreven werden
naar een andere poule. Na de
eerste teleurstelling gingen de
kopjes omhoog en werd de tatami
betreden. Shirly Fijneman begon
wat verschrikt haar eerste partij en
verloor deze waarna alleen door
alles te winnen nog een derde
prijs gehaald zou kunnen worden.
In haar tweede,derde en vierde
partij liet zij niets meer aan het
toeval over en wist van tachi wasa
door te gaan middels newasa en
daarmede haar derde plaats veilig
te stellen. Sarita Schneider liet
zich helaas ook verrassen in haar
eerste partij maar vocht zich in
haar volgende partijen terug
middels mooi judo en bereikte
daarmede ook een mooie derde
plaats. Dat Lotte de Heijde werkt
aan haar comeback na een
blessure was zondag al duidelijk
te zien. Iets van haar gebruikelijke
fanatisme was duidelijk terug te
zien in haar tweede partij die zij
met een vol punt won. Helaas
gingen de eerste en derde partij
nog verloren. Dat armklemmen
toegestaan zijn bij de meisjes 15
was helaas voorKelly Arendse de

reden van de eerste verliespartij.
Ook haar tweede partij ging met
wat pech verloren. Met hard
knokken wist zij haar derde en
vierde partij te winnen. Daarna
moest een deel van de poule
opnieuw omdat de dames
evenveel gewonnen wedstrijden
hadden en eveneens evenveel
punten. Haar vijfde partij verloor
ze en haar zesde partij wist ze op
een super manier te winnen,
waardoor ze toch nog een
welverdiende derde plaats
behaalde.
JONGENS LATEN NA DE MIDDAG HUN JUDO KUNSTEN ZIEN.
Voor ,Maarten Otten begon de dag geweldig. Hij won zijn eerste partij met een prachtige
veegtechniek die hem een Ippon opleverde. In zijn tweede partij liet hij zich verrassen,
waarna de tegenstander een wurging bij hem aanzette. Ook zijn derde partij verloor hij
helaas, dit keer door een worp. Lars ter Braak liet zien dat hij evenals vorige week weer
een prima prestatie weg kon zetten. Zijn eerste wedstrijd heeft hij gewonnen met een mooie
De Aschi Barai. Ook zijn tweede partij wist hij te winnen met een Yuko. Zijn derde werd
gewonnen met een vol punt ( Ippon ). Deze gewonnen wedstrijden werden doorbroken door
het verlies in de vierde partij. Vol goede moed begon hij aan zijn vijfde alles beslissende
wedstrijd. Iedereen was ervan overtuigd dat Lars gewonnen had, echter door een onterechte
beslissing van de scheidsrechter kreeg hij het punt niet toegewezen. Lars heeft laten zien
dat de vele trainingen zijn vruchten vaker afwerpen. Coen de Cloe heeft zijn uiterste best
gedaan, maar wist helaas geen prijs in de wacht te slepen. Van de broertjes Weterings
wasReinier Weterings degene die het spits mocht afbijten. Bijna gelijktijdig kwamen de
broersRemco en Jasper in actie. Om geen ruzie te krijgen in huize Weterings hadden ze
volgens mij samen afgesproken dat ze allen met een derde plaats huiswaarts zouden keren.
Judoka`s Weterings probeer deze stunt de volgde keer nog eens.
STEVE ARENDSE GEBLESSEERD TIJDENS ZUID NEDERLANDSE BIJ 17 JARIGE
Steve Arendse heeft op de ZuidNederlandse kampioenschappen in de leeftijdscategorie 17
jaar een vervelende blessure opgelopen aan zijn arm. We hopen dat het niet te lang duurt
voor hij weer hersteld is, omdat over vijf weken de ZuidNederlandse onder 15 jaar op het
programma staan. Steve is er zeer op gebrand daar een goede prestatie neer te zetten
zodat hij weer naar de Nederlandse kampioenschappen word afgevaardigd.. Steve namens
Nintai een voorspoedig herstel toegewenst.
SAMENVATTING
Ook deze week mag Nintai weer terug kijken op een goede prestatie Zes maal een derde
prijs mag een goed resultaat genoemd worden.

