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Beste judoka’s, ouders en sympathisanten,

We zitten niet stil en onze cobra’s zetten niet enkel op training hun beste beentje voor. Ook
op de tornooien zien we veel goesting en inzet. We mogen daarnaast ook spreken van een
geslaagde dames-training ter ere van de maand van het damesjudo.

In deze nieuwsbrief vindt u opnieuw alles wat u moet weten over de afgelopen periode en de
komende evenementen.

Veel leesplezier!
Het bestuur - JC Cobra Lendelede

Graadsverhogingen

Eind maart werden nog enkele examens 5de Kyu
afgewerkt. Proficiat Damian en Maxine met het

behalen van de Gele gordel.

Ook in de kleutergroep werd er hard gewerkt.
Volgende judoka’s behaalden hun 2de streepje:
Josse, Cas, Gerome, Lukas, Mats, Louic & Owen. Flo
en Raf behaalden dan weer hun 1ste streepje.

Ondertussen mogen ook verschillende judoka’s het
examen voor 1ste en 2de Kyu aanvangen. Charles
en Charlotte zijn het examen voor bruine gordel
gestart. Elias, Niels en Fèrre mogen het examen
voor blauwe gordel aanvangen. We wensen jullie
alvast veel succes!

http://www.judocobralendelede.com


Breng een dame(tje) mee naar de training

Op 24 maart kwamen er maar liefst 28 enthousiaste dame(tjes) mee op onze "breng
eens een dame(tje) mee - training". Er waren vriendinnen, liefjes, besties, mama's,
zussen, nichten en zelfs een oma die het aandurfden om onze mat te betreden.

Het werd een leutige bedoening en voor veel dames een eerste kennismaking met judo.
We zagen dat iedereen zich amuseerde en dat dit initiatief duidelijk gesmaakt werd. Voor
1 keer waren de rollen omgekeerd en waren er meer meisjes dan jongens op de mat!

Het is duidelijk! Niet enkel onze cobra's maar ook de dames die zij kennen kunnen stevig
hun vrouwtje staan!



Jeugdjudoweekend

In het weekend van 20-22 mei gaan we met de U11-U13-U15 op weekend naar de zee. Dit

doen we in het goede gezelschap met onze vrienden van Judoclub Moorsele. Wil jij net als

Flore, Stien, Emma, Gust, Staf, Arthur, Robbe, Jean, Victor, Leon, Maxine, Mila, Andreas &

Fèrre mee op dit onvergetelijke weekend? Schrijf dan snel in, want we hebben nog 1 plaatsje

voor een enthousiaste judoka die wil meegaan! Klik hier voor het Inschrijvingsformulier.

Speelnamiddag Whoopahoo

Op zondag 08/05 trekken we met onze jongste

judoka’s kleuters en U9 erop uit naar de

Whoopahoo in Kortrijk. Zet alvast deze datum in je

agenda want het beloofd alvast een heel fijne

namiddag te worden, jij komt toch ook? Inschrijven

kan via deze link: Inschrijvingslink

Teambuilding

De teambuilding voor onze oudste judoka’s wordt verzet naar de zomervakantie. Zo kunnen

we er een goed voorbereide versie van maken met een heel fijn aanbod. Meer info mag je

dus nog verwachten.

https://forms.gle/AkBg21DDRcJokiDv7
https://forms.gle/RrwiFPwLChjxfVYU7


Tornooien in de toekomst

U9  - U11  - U13 (Deelname vanaf gele gordel U9/U11 en oranje gordel U13)

Het seizoen zit erop voor onze jonge jeugd!

U15 - U18  - U21+ (Deelname vanaf groene gordel)
- 07/05 Bekers van Gent
- 15/05 Shiai Antwerpen U18+

Tornooien Najaar 2022 (Zet deze data alvast in uw agenda)
- 01/10 Tornooi Bredene U15-U18-U2+
- 02/10 Ontmoeting Bredene U13-U11-U9
- 08/10 Ontmoeting Lendelede U13-U11-U9
- 09/10 Tornooi U15 + Provinciaal Kampioenschap U18+
- 15/10 Ontmoeting Wingene U13-U11-U9
- 30/10 Ontmoeting Brugge U13-U11-U9
- 13/11 Ontmoeting Ardooie U13-U11-U9
- 04/12 Ontmoeting Lichtervelde U13-U11-U9

Clubkampioenschap met BBQ op zaterdag 01/10.

Resultaten van onze judoka’s

Ontmoeting Houthulst
In Houthulst werden onze cobra's U13 en U11 allemaal pittige kampen voorgeschoteld.
Elk gingen ze er op hun manier voor om er een leuke kamp van te maken.

Ze mogen dan ook allemaal heel trots zijn op hun inzet en prestaties! We leerden
allemaal weer heel wat bij en pasten nieuwe technieken toe.

Emma en Gust
Lucas en Leon
Bekka, Staf en Miel
Arthur en Finn



Ontmoeting en tornooi Moorsele

Onze U13 stak van wal met enkele zeer stevige kampen. Proficiat Fèrre , Niels en
Miel . Daarna kwam onze U11 de mat op met een heel fijne en vooral sportieve
ingesteldheid. Chapeau aan Bruce, Jean en Skyler voor hun vele geduld alvorens het
aan hun was. Gust & Staf Emma & Bekka Skyler & Jean Bruce

Eindelijk werd het eens raak voor Charles en werd zijn harde werk beloond. Net als
Charlotte behaalde hij de bronzen medaille! Jaron werd zeer verdienstelijk 7de en
Lowie werd in dezelfde categorie knap 5de. Goed gewerkt jongens! Myrthe werd 1ste
in de +70 en behaalde een 5de plaats in de -70kg. Aan enthousiasme en motivatie geen
gebrek! Op het einde van de namiddag kaapte ook Jitske nog een podiumplaats weg en
won ze haar finale tegen oudbekende. Goud dus!



Tornooi Deinze
We durfden even de provinciegrens over en waagden ons met 2 Cobra's aan het tornooi
'de bekers van Deinze'.

In een sterk bezette poule kon Charles zich niet plaatsen bij de beste 2 om door te stoten
naar de finaleronde. Toch een welverdiend applaus!

Jitske kon zich na 4 kampen naar de 3de plaats kampen. Enkele pittige kampen op het
programma en met een goed gevoel de tatami af.

Ontmoeting en tornooi Eernegem
Onze U11 wou zich dit schooljaar nog 1 keer smijten en met 5 cobra's trokken we naar
Eernegem. Door de hoge bezetting warmden we gezellig op in het zonnetje. En of ze
bewezen dat ze als judoka gegroeid zijn dit schooljaar, maar ook als persoontje! We
namen volgende prachtige resultaten mee naar huis:

Finn & Staf Gust & Skyler Arthur

Dikke proficiat jongens!



Op het tornooi kwamen 2 cobra’s in de U15 in actie. Charles en Charlotte streden voor
eremetaal in Eernegem. Charles behaalt een bronzen medaille en Charlotte verovert
voor het eerst en dit beide in de U15. Knappe prestaties!

Examen Shodan Shiken 2de DAN
Heel wat judoka’s zijn op de hoogte dat Jitske aan het trainen
is voor haar examen 2de Dan. Dit doet ze met Kirina.
Normaal gingen ze beiden op zondag 24/04 examen doen
voor de 2de Dan, maar omwille van oponthoud kon Jitske
niet al haar punten behalen. Op zondag 24/04 deed haar
partner Kirina alvast het examen en dit met glans. In oktober
probeert Jitske deze prestatie te evenaren. Voor nu zijn we al
heel trots op wat deze dames bereikten. Knap werk!

Heb je zelf nog vragen of inspiratie voor onze nieuwsbrief? Leuke foto’s of een anekdote? Zou
je graag over een bepaald thema iets meer lezen? Laat het ons weten op
judocobra@gmail.com!


