Judovereniging Nintai behaalde mooie resultaten in Best.
Zondag 10 juni 2012

Afgelopen zondag hebben 14 wedstrijd judoka`s van jv Nintai het wedstrijdseizoen
afgesloten met een toernooi in Best. Een leuk toernooi voor elk niveau, zowel
beginnend als ervaren wedstrijd judoka`s kunnen hier strijden om een plaats op het
ereschavot.
Een aantal van onze judoka`s is dit gelukt, Jerom
van Wijnen, Twan van Wijnen, Mathijs de Bruijn
Jimmy Mekes en Semena Trimbach behaalden een
3de plaats op het podium. We starten de dag met de
bokaaljudoka`s Dit zijn de meer ervaren wedstrijd
judoka`s. Jerom van Wijnen draaide een sterk
toernooi, met een aantal mooie worpen en
verschillende combinaties weet hij op éen na al zijn
partijen te winnen, dit levert hem een verdiende 3de
plaats op. Lars Ligtvoet, Thomas de Bruijn, Jeffrey
Kievits en Isa van de Werken hebben allemaal 2
wedstrijden gedraaid. Helaas wisten ze geen van
deze partijen naar zich toe te trekken en was het
voor hun einde toernooi. Loes Drost valt net buiten
de prijzen. In haar eerste partij komt ze achter met
een wazari en weet deze partij niet meer naar zich
toe te keren. De volgende 3 partijen gaan een stuk
beter en weet ze alle drie te winnen. In haar laatste
partij mag ze gaan strijden om een derde plaats.
Tijdens deze partij moet Loes haar meerdere
erkennen in haar tegenstander en verliest ze deze
partij. Twan van Wijnen en Luuk van Strien draaien
beiden in dezelfde gewichtsklasse. Twan wint zijn
1ste en verliest zijn 2de partij waarna hij verder
strijden mag in de verliezerspoule. Luuk verliest zijn
eerste en wint zijn 2de partij in de verliezerspoule.
De jongens mogen hun 3de partij tegen elkaar gaan
strijden, de verliezer is klaar en de winnaar strijdt om
een derde plaats op het podium. Twan wint de partij
door 2x een wazari te scoren wat gelijk staat een
ippon. Twan wint zijn 4de partij en wordt derde.
Nu is het de beurt aan de instapjudoka`s
(beginnende wedstrijdjudoka`s) Jimmy Mekes wint
en verliest 2 partijen. Mathijs de Bruijn en Semena
Trimbach winnen beiden 1 partij en verliezen 2
partijen. Dit resulteert voor hun drieën in een 3de
plaats op het podium. Rachel Keller en Jochem
Lichtvoet hebben geen van hun partijen weten te
winnen, wel hebben ze hun coaches trots gemaakt
door hard te strijden. Hun tegenstanders hebben de
winst dan ook zeker niet cadeau gekregen. Wietze
Renema is als laatste aan de beurt. Na 3 uur te
hebben moeten wachten na zijn weging mocht ook
hij uiteindelijk zijn judokunsten vertonen op de
wedstrijdmat. Hij mocht 5 partijen strijden. De eerste

wint hij met een taniotoshi, de 2de met een
heupworp vervolgd met een houdgreep, de
volgende 3 partijen weet hij niet meer in winst om te
zetten. Rachel Jochem en Wietze mogen dan wel
niet op het podium staan, maar wel ernaast behalen
ook alle drie een mooie beker voor hun 4de plaats.
Het was een leuk toernooi en een mooie afsluiting
van het wedstrijd seizoen 2011/2012. Compliment
aan alle judoka`s voor de goede inzet die ze
getoond hebben.

