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Dikke winst JV
Nintai op ZuidNederlandse
Kampioenschappe
n 2012,- 12 jaar
Op zondag 11 november toog Nintai naar
de Zuid-Nederlandse Kampioenschappen in
Gilze.Dat deze dag zo winstgevend zou
verlopen had niemand verwacht.Wetende
dat dit op deze dag onder de twaalf jaar het
hoogst haalbare is binnen de judo.

De dag begon met Jochem Ligtvoet, die
geblesseerd af moest haken wegens een
knieblessure.Volgend jaar zullen we zeker
weer van hem horen. Daarna kwamen onze
dames. Semena Trimbach won de eerste
partij met 2 wazari ( ipon). De tweede
scoorde ze een wazari met een ipon-seoinage.Yugo met een linkse heupworp,
waarna ze vervolgens won met een
houdgreep. Dit resulteerde een eerste plaats
op het podium. Britt van der Pluijm wist
haar eerste wedstrijd te winnen met een
overname, tanio-toshi. De tweede partij

scoorde ze 2 keer wazari met een heupworp
( opgeteld 1 ipon = gewonnen). De derde
partij resulteerde in een
scheidsrechtersbeslissing, die viel positief uit
voor haar. Aangezien zij de meest
aanvallende judoka was. Eerste plaats op het
podium. Suze Smits won haar eerste partij
door haar tegenstander middels een
overname door te sturen naar de grond. De
tweede partij scoorde ze een wazari met
tanio-toshi en een yugo, waarbij ze haar
partij won met een goed vastzittende
houdgreep. De derde staat ze in eerste
instantie achter met een wazari en een yugo.
Als antwoord hierop zette ze een heupworp
in die de tegenstander blokkeerde, ze zette
door met O- soto-gari ( ipon= gewonnen).
In de finalepartij waarin ze streed om de
eerste of de tweede plaats, scoorde ze een
wazari d.m.v. een goshi-guruma. Hierna
wilde de tegenstander een worp inzetten, die
Suze overnam. Eerste plaats.

Jimmy en Noah hadden het duidelijk zwaar.
Volgend jaar weer kans. Gillian van den
Heuvel draait 3 partijen, waarvan hij er 2
verloor door te passief judo. Een partij won

hij wel door o-soto-gari waarna hij de partij
afmaakt met een houdgreep. Mathijs de
Bruijn liet zien hoe je door serieus hard
trainen, mooi judo kunt laten zien in de
wedstrijden. Zijn eerste partij wist hij met
overtuiging te winnen, door zijn
tegenstander over te nemen en de partij af
te maken met een houdgreep. Zijn tweede
partij gaf hij zijn tegenstander iets te veel
ruimte, waardoor zijn tegenstander 2 maal
bijna tot score kwam . Helaas verliest hij
zijn partij hierdoor op
scheidsrechtersbeslissing. De derde partij
kwam hij in een houdgreep waar hij
onmogelijk uitkwam. Twan van Wijnen
verloor de eerste wedstrijd. De tweede partij
won hij met een hara-goshi. De derde partij
won hij met een yugo. De laatste partij wint
hij weer door 2 wazari’s . De derde plaats
voor Twan.
Tim van der Pluijm komt in zijn eerste
partij achter met een wazari en yugo, zijn
antwoord hierop is een wazari door middel
van een harai-goshi in te zetten die hij
vervolgt met een o-soto-gari. Houdgreep en
ipon. Tweede partij verliest hij op
scheidsrechtersbeslissing. De derde partij
draait om de derde plaats, die hij wint met
een yugo afgemaakt met een houdgreep.
De derde plaats voor Tim.
Al met al 3 eerste plaatsen 2 derde plaatsen.
Vijf prijzen, dikke winst! We mogen oprecht
trots zijn op onze judoka’s. Petje af !
Mocht u nog interesse hebben naar foto’s
van deze dag en of trainingstijden, kijk dan
op onze site: www.judoverenigingnintai.nl

