Nintaijudojaar geopend in Gilze.
zondag 04 Januari 2009

Op zondag 04 Januari openen de Nintai judoka`s het nieuwe jaar op het “10+20 toernooi” in
Gilze.
DAMES BEGINNEN IN DE OCHTEND.
Na twee weken luieren bleek het
judotoernooi te Gilze voor
sommige judoka’s van Nintai nog
wat zwaar te behappen na al het
lekkers wat kerst gebracht had.
Een aantal dames die voor de
vakantie nog streden in de 12
leeftijdscategorie moesten nu voor
het eerst uitkomen in de 15. Dit
betekent dat ze nu ook wurgingen
en armklemmen mogen
toepassen, maar dus ook tegen
kunnen krijgen. Voor de dames
was het nog even wennen en
bleven de prijzen uit.
Shirly Feijneman enAnouk
Heijnebegonnen hun 2009 goed
door respectievelijk tweede en
derde te worden.
HEREN STARTEN JUDOJAAR
IN DE MIDDAG.
Jasper Weterings wil dit jaar zijn
100 wedstrijdpunten halen voor de
zwarte band en wil er dan ook
helemaal voor gaan. Dit liet hij in
Gilze ook zien door na zijn eerste
verliespartij de volgende twee
wedstrijden met volle ippons te
winnen. Hiermee behaalde hij een
derde plaats.
Maarten Ottenbegon goed door
zijn eerste partij met een ippon te
winnen maar wist dit niet vast te
houden en moest met lege
handen huiswaarts keren.
In de namiddag mochten Jim
Swanen enRemco
Weterings nog proberen om een
prijs in de wacht te slepen. Jim
was goed op weg door zijn eerste
twee partijen te winnen. De
volgende twee tegenstanders

bleken echter een maatje te groot
en werden niet gepakt. Remco
was in zijn eerste partij nog een
lekker dutje aan het doen maar
gelukkig wilde de tegenstander
hem wel even wakker schudden.
Hierna ging het echter een heel
stuk beter want Remco wist maar
liefst 4 partijen achter elkaar te
winnen, onder andere met een
prachtige overname. In de partij
net voor de kleine finale werd een
actie van de tegenstander
onterecht aangezien als een
verboden handeling van Remco
en werd zijn tegenstander als
winnaar aangewezen. Ook
sommige scheidsrechters zijn aan
het begin van het nieuwe jaar nog
niet ontwaakt. Hopelijk zijn ook zij
na dit eerste toernooi wakker
geschrokken.
AFSLUITEND.
Ondanks dat we de lat bij Nintai dit
jaar weer hoog willen leggen voor
onze kanjers, mogen we niet
geheel ontevreden zijn over de
eerste prestaties van onze
judoka`s. Verder willen we u er
nog op wijzen dat u op de Nintai
site weer kunt genieten van de
laatste berichten en het up to date
gemaakte fotoboek. U vindt onze
site op: fotoboek

