Nintai recreanten judoën bij Majaheicha.
18 Maart 2012

Afgelopen zondag 18 maart was de Majaheicha Judoontmoeting, in Zevenbergschen
Hoek. Dit is een toernooi voor recreant judoka’s die graag een wedstrijdje willen
judoën.
Om 9.30 uur moest de eerste groep, de 4567
jarige op de mat staan, en de deelnemerskaart
opgehaald zijn.Quinten, Semena, Aylin, Wytze,
Thijmen , Niek, Tigo, Niels, Suraya, Daan, Jay
Suze en Luca. Ze werden gelijk bij aankomst op
de weegschaal gezet, om te kijken of dat het
opgegeven gewicht wel ongeveer
overeenkwam.Op de deelnemerskaart stond op
welke mat de kinderen ingedeeld waren, zo was
het ook gelijk duidelijk wie de tegenstanders
waren. En dat was soms ook een Nintai
judomaatje. Wat hebben jullie weer hard gewerkt
op de mat! We hebben de mooiste worpen zoals
b.v. de deashibarai, de ipponseoinage voorbij
zien komen. En waar de een na een mooie worp
doorgaat naar een houdgreep, gaat een ander
liever gelijk weer staand verder. Maar onze
judoka`s streden vandaag door tot het bittere
end. En behaalde allen een mooie welverdiende
medaille. Een 1e plaats was er voor Semena,
Wytze, Suraya en Suze, de 2e plaats voor
Quinten, Aylin, Tigo en Luca, en de 3e plaats
voor Thijmen en Niek, Niels, Daan en Jay. Je
moet het maar durven zo’n echte wedstrijd
judoën!!
De coaches Sensei Charlotte, Sempai Wil en fotograaf
Lotte kregen na deze ronde waarbij ze ogen tekort kwamen
en toegeven dat ze echt niet alle wedstrijdjes gezien
hebben, twee uur rust.
De laatste judoka, in de groep vanaf 11 jaar die de mat op
ging was Rachel nadat ze ook gewogen was en de
deelnemerskaart had opgehaald werd ze verrast door twee
enthousiaste coaches. Wat een adviezen kreeg deze
dame, en won zelfs een euro van de coach omdat ze een
heupworp ingezet had. Ook zij moest keihard werken voor
een verdiende 3e plaats! Sensei Charlotte, Sempai Wil en
de fotograaf van vandaag Lotte, hebben weer genoten van
al deze knappe prestaties.

