Gezamelijke kyu examenuitreiking judovereniging Nintai spectaculair.
Zaterdag 18 december

Afgelopen weekend, zaterdag de 18de, waren de gezamenlijke kyu
examenuitreikingen van judovereniging Nintai. Massaal wisten onze geslaagde
judoka`s de dojo te vinden. Ook het meegereisde publiek was in grote getale
aanwezig.
Deze middag waren alle kinderen die op de afdeling geslaagd waren voor een
volgende band, uitgenodigd om de geleerde technieken nogmaals te laten zien aan
alle geïnteresseerde. Vaders, moeders, zussen, broers, opa`s, oma`s en andere
belangstellende hebben genoten.
Omdat we er rekening mee hadden gehouden dat deze kids dicht kunnen slaan van de
zenuwen, kwamen er twee judokanonnen, Marleen Oome en Lotte de Heijde, die
steeds het gevraagde voordeden, zodat de kandidaten zich niet konden vergissen. Dat
de judoka`s veel hadden geoefend op de afdelingstraining was zeer zeker te zien.
Tussen het tachiwaza (staande technieken) en het newaza (grond technieken) in
werden de judoka`s en de belangstellende getrakteerd op een demonstratie newaza
en de eerste drie series Kata. Bij een enkele kinderen schoot de schrik meteen in het
lijf. Hun mondjes vielen open van verbazing, waarbij sommige moeite hadden om het
weer dicht te krijgen. Even werd er uitgelegd dat het niet de bedoeling was dat de
judoka`s DIT na gingen doen. Opgelucht gingen de kandidaten daarna verder met het
grondwerk.
Nadat alles gedemonstreerd was kwam het tijdstip
dat de oude banden afgedaan konden worden, en
de nieuwe band omgeknoopt werd door de sensei
(judoleraar). Nog even het diploma laten tekenen,
en op naar de taart die thuis stond te wachten.
Alle geslaagde voor de 5de kyu, gele band, zijn:
Rene van Vugt, Kaitlyn van Boekel, Jason van
Oerle, Timo Bouwens, Job Derksen, Koen van
Seters, Mark Mallens, Mathijs de bruin, Luca
Doesburg, Guus Kools, Jeffrey Kievits, Kees van
der Lee, Ruben Storm, Isa van der Werken, Luuk
Stolk, Damian van Noort, Willem de Jongh, Mike
Zeeuwen, Tim van de Pluym, Bram van Beurden en
Rick Segers
Voor de 4de kyu, oranje band, zijn geslaagd: Luuk
van Strien, Jos Hool, Lucas Prins, Gabie
Rosenboom en Guilliam Lutz.
Tot slot zijn voor de 3de kyu, groene band geslaagd:
Micha Gazarian, Sam van Zelm en Richard Verloop.
Alle aanwezige examen kandidaten.
We kunnen zeker spreken van een geslaagde
middag!!!!! Het volgende judo examen zal zeker
ook op deze manier gehouden worden.
Onze twee huis fotograven hebben druk staan
knippen. Al deze schitterende foto`s kunt u
terugvinden op: nintai foto's2010

