Nintai reist af naar sterk bezet toernooi in Schijndel
Zondag 3 Oktober

Zondag 3 Oktober was de eerste krachtmeting voor een aantal judoka`s van
judovereniging Nintai.
Het spits werd afgebeten door Anouk Heijne. Ze begon haar eerste partij zeer sterk,
wat beloont werd met een Yugo. De kop was eraf. Helaas was het tekort aan
wedstrijdritme een struikelblok voor de volgende twee wedstrijden.
Tweede Nintai judoka die de tatami mocht betreden
was nieuwkomer in wedstrijdjudo,Loes Drost. Ze wist
in haar eerste partij haar zenuwen goed in bedwang
te houden. Erg knap was dat ze alle te halen punten
op haar scorebord wist te krijgen. Op zich is dit al
knap. Als je dan ook nog koelbloedig een volle score,
Ippon, weet te maken, dan mag je zeggen dat je toe
bent aan echt wedstrijdgeweld!!! Helaas was de pijp
na deze wedstrijd een beetje minder vol, maar Loes
heeft het vandaag geweldig gedaan. Zeker een naam
die nog vaker in de krant zal komen .
Lars Ligtvoet had het zwaar. Na lang te hebben moeten wachten mocht hij totaal
afgekoeld aan zijn eerste partij beginnen. Deze ging op scheidsrechtersbeslissing
naar zijn tegenstander. Ook hij moest met te weinig wedstrijdervaring de volgende
partij aan de tegenstander laten.
Robin Heijne en Marten Otten konden vandaag nog niet domineren met hun judospel.
Ze hebben wel laten zien dat de inzet voldoende was, maar dat het wedstrijdritme, net
als bij de anderen, hun de das omdeed.
Het grote voordeel van deze zware start is het vervolg van de trainingen. Beide
wedstrijdtrainers, Niels en Karina, weten nu waar het nog aan schort bij onze kanjers.
Er ligt dus een duidelijke uitdaging voor de nieuwe trainers. Ze zijn vol enthousiasme
begonnen aan deze taak, dus niemand twijfelt aan het komende resultaat.
Mocht uw kind ook geïnteresseerd zijn geraakt in de judosport, hij of zij is van harte
welkom op één van onze afdelingen om vrijblijvend vier proeflessen te volgen.

