Wedstrijdjudoka`s Nintai presteren best in Best.
Zaterdag 25juni

Zaterdag 25 juni gingen 8 wedstrijd judoka`s op pad om nog 1x een uitwedstrijd te judoën dit
seizoen. Dit deden ze in Best op het Sandokan toernooi. Een toernooi waar zowel ervaren
als minder ervaren judoka`s een leuk partijtje kunnen judoën.
De dag begon in de ochtend met de ervaren
wedstrijd judoka`s.Luuk v Strienbegon zijn eerste
partij goed kwam voor met een Yuko, die hij helaas
af moest geven nadat zijn tegenstander hem zo
strak vast had in een houtgreep hij af moest tikken.
Ook in zijn tweede partij zat het niet mee. Dat
betekende voor Luuk einde toernooi, hij zat in een
poule met maar liefst 15 judoka`s waardoor je
automatisch in een afval systeem draait, wat
betekent dat als je 2 wedstrijden verliest je geen
herkansing meer krijgt. Alle andere judoka`s draaide
vandaag in poule systeem, dat betekent dat je tegen
iedereen in je poule een wedstrijd draait. Lars
Ligtvoetverloor zijn eerste 2 partijen doordat hij er
niet helemaal bij was met zijn gedachte. In zijn
derde partij begon hij pas te judoën en won zijn
partij met een mooie Uchi mata. Ook zijn laatste
partij kon hij in winst omzetten door een Yuko te
scoren. Lars behaalt hierdoor een 3de plaats op het
podium.
In de middag was het de beurt aan onze beginnende wedstrijd judoka`s. Isa v/d Werken,
Rachel Keller, Thijs Schellekens, Jeffrey Kiviets, Tim v/d Plijm en Daan v. Pursum
Isa, Rachel, en Tim hebben drie partijtjes gedraaid, en heel hard gewerkt. Isa was zo
ontzettend zenuwachtig dat ze verstijfd op de mat stond, Rachel was over geschreven naar
een zwaardere gewicht klasse, Tim draaide zijn eerste toernooi op onbekend terrein. Alle
drie behaalde ze een 3de plaats. Thijs weet twee van zijn vijf partijen te winnen met een
schitterend Ippon (vol punt). Zijn 3de partij met een verwurging en zijn 5de partij met een
mooie, goed ingezette offerworp. Ook Jeffrey wint twee van de vijf partijen. Zijn 1ste komt hij
op voorsprong met een Yuko door een goed overgenomen Osotogari. Deze vervolgt hij en
maakt hij af met een houdgreep, Ippon. Zijn 4de partij komt hij op voorsprong met een Yuko
door een Taiotoshi. Deze geeft hij niet meer af. Als laatste deze dag mocht Daan de tatami
(judomat) betreden. De eerste drie partijen had Daan het zwaar. Hij kon maar niet in zijn
pakking komen waardoor de tegenstanders hem te snel af waren. In zijn 4de partij, weet hij
zijn tegenstander door te sturen na een niet goed ingezette techniek. Op de grond pakt hij
zijn tegenstander vast in een goed vast zittende houdgreep waar deze niet meer uit weet te
draaien. Hiermee scoort hij een Ippon. In zijn 5de partij krijgt Daan 2 maal een Yuko tegen.
Niet opgevend strijd hij door en weet zijn tegenstander met een Ogoshi te werpen. Hij
scoort hiermee een Wazari en wint ook deze partij. Ook deze 3 jongens weten na een paar
leuke wedstrijden te hebben gedraaid een 3de plaats te behalen. Het was weer een
leerzame en gezellige dag waarin de coach heeft mogen genieten van jullie inzet en leuke
partijtjes.
Zondag 3 Juli zijn onze clubkampioenschappen in de Koloszaal te Raamsdonksveer.
U bent van harte welkom om onze judoka`s aan te komen moedigen. Het spektakel
begint om 10.00 uur!!!!!!!

