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Beste judoka’s, ouders en sympathisanten,

We naderen stilaan het einde van het sportseizoen 2021-2022, maar we zijn nog lang niet
uitgeteld. We hebben voor jullie opnieuw een mooi slot op het programma staan en blikken
tevreden terug op afgelopen periode. De laatste trainingen gaan door op donderdag 30/06
en dan vliegen we op donderdag 01/09 er terug in voor het nieuwe sportjaar.

Stilaan blikken we ook al vooruit naar het seizoen 2022-2023. In deze brief vindt u alvast
enkele belangrijke data en aankondigingen.

Veel leesplezier!
Het bestuur - JC Cobra Lendelede

Save the date: Clubkampioenschap 01/10/2022

Op zaterdag 1 oktober nodigen we opnieuw alle judoka’s en hun
familie uit op ons jaarlijks clubkampioenschap met aansluitend een
heerlijke BBQ. Doorheen het sportjaar 2021-2022 hebben onze
judoka’s enorm veel getraind, zich ingezet en misschien zelfs
deelgenomen aan tornooien.

Ieder jaar maken we hier een eindstand in op. Dit op basis van het
aantal aanwezige trainingen (40%), de inzet op training (20%) en de
resultaten op tornooien (40%):

- Algemeen clubkampioen
- Clubkampioen Heren
- Clubkampioen Dames
- Trofee voor de meest aanwezige trainingen.

Daarnaast werden er ook heel wat examens afgelegd. Iedereen die
slaagde in zijn examen, kan op het clubkampioenschap zijn
welverdiend diploma in ontvangst nemen.

Kortom, sfeer en gezelligheid troef met je favoriete sportclub. Na
enkele corona-edities zien we jou er graag opnieuw bij, dus blokkeer
deze datum nu al in jullie agenda! Inschrijven volgen later.

http://www.judocobralendelede.com


Save the date: Teambuilding groep 2

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

we er een goed voorbereidde versie van maken met een heel fijn aanbod. Iedereen die traint

in de 2de groep kan aansluiten vanaf U13. Schrijf alvast 28/08 in je agenda, want dan trekken

we er heerlijk op uit! Graag hadden we een overzicht rond het aantal judoka’s die zich zou

inschrijven om alles tot in de puntjes voor te bereiden. Schrijf in via deze Inschrijflink.

Vooruitblik: Sportjaar 2022-2023

Om vooruit te kunnen kijken, moeten we soms eens achteruit durven kijken. Zo kunnen we
verder leren en onze werking blijven bijsturen. Om ons optimaal voor te bereiden op volgend
sportjaar, hadden we graag jouw input. Heb je 5 à 10 minuutjes om (eventueel samen met
jouw judoka) onze vragenlijst in te vullen? Misschien kunnen we dan samen naar nog meer
sfeer en plezier op de mat!

We hebben het over:
- Start to judo (volwassenen): is er interesse? Zo ja, wat houdt men tegen?
- Evaluatie werking: duur en inhoud trainingen, grootte van de groepen, organisatie

trainingsuren….
- Algemene clubwerking: toegankelijkheid, sfeer, organisatie…

Deze vragenlijst invullen kan hier.

Verder hadden we ook graag een zicht gehad op wie volgend jaar opnieuw judo zal doen. Dit

helpt ons in de organisatie van de groepen. Graag hier een seintje of en hoe je volgend jaar

verder judo doet.

https://forms.gle/BKg7QmMHCX7tZyJK7
https://forms.gle/rnpMHA7NaHhoUBrP8
https://forms.gle/vhNe9C7WiR6nuod96


Save the date: Kampioenenweek!

Verder deze nieuwsbrief lezen jullie over hoeveel

Lendeleeds judotalent we beschikken. Trainingen van Gery

en Jitske, dat zijn ook Lendeleedse Kampioenen, maar om

het jaar in schoonheid af te sluiten gaan we net dat tikkeltje

verder. Want! We konden de 2 Lendeleedse judokampioenen van het moment strikken voor

een gasttraining in groep 1 en groep 2. Jarno Dewulf (Kampioen -100kg) en Robbe Demets

(Kampioen -66kg) komen eind juni langs om onze judoka’s de kneepjes van het vak te leren.

Maandag 20/06 steekt Jarno van wal. Sinds jaar en dag is Jarno reeds lid van onze club. Om

echter mee te kunnen op het hoogste niveau traint hij al enkele jaren mee met de top van

België, zelfs met Matthias Casse of Toma Nikiforov. Wist je dat zijn krachtige heup hem al

tientallen ippons opleverde? Met zijn snelheid, kracht, lenigheid en doorzettingsvermogen

heeft hij al ontzettend veel bereikt!

Donderdag 23/06 mogen we Robbe onder voorbehoud noteren. Mogelijks verandert er nog

iets in zijn planning en dan bekijken we wanneer we dit kunnen inhalen. Maar wist je dat

Robbe in onze club aanvankelijk startte nadat zijn papa zelf ook een zeer goede judoka was?

Sindsdien is Robbe blijven groeien en gooit hij hoge ogen, ook op internationaal niveau. Later

dit jaar mag hij naar het EK én WK junioren!

Wees er dus zeker bij op onze kampioenenweek! We voorzien ook een beetje ruimte tussen

de 1ste groep en de 2de groep om met jouw idool en foto te nemen of een handtekening te

verzamelen.



Belangrijke data 2022-2023

Tornooien Najaar 2022 (Zet deze data alvast in uw agenda)
- 11/09 Shiai Kortemark U18+
- 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/U18 + Provinciaal Kampioenschap senioren
- 15/10 Ontmoeting Wingene U13-U11-U9
- 15/10 Shiai Kruisem U18+
- 30/10 Ontmoeting Brugge U13-U11-U9
- 12/11 Shiai Ardooie U18+
- 13/11 Ontmoeting Ardooie U13-U11-U9
- 04/12 Ontmoeting Lichtervelde U13-U11-U9
- 14/01 Ontmoeting Lendelede U13-U11-U9
- 15/01 Tornooi Lendelede U15-U18-U21+

Eigen cluborganisaties
- Clubkampioenschap met BBQ op zaterdag 01/10
- Judoweekend 07-09/10 (helpende handen welkom!)

- 07/10: vrijdagavond matten leggen
- 08/10: Organisatie Jeugdontmoeting
- 09/10: Organisatie Tornooi U15/U18 + PK 21+ en opruim organisatie

Veranderende weegtijden:
Na corona herleefden onze tornooien terug op. Door dit enthousiasme, liepen de wacht-
tijden tussen de weging en het aanvangen van de tornooien soms gevoelig op. Hierdoor
worden de weegtijden binnen West-Vlaanderen aangepast:

Weegtijden ontmoetingen:
U13: 9u-9u30 blijft ongewijzigd °2010 -°2011
U11: 11u30-12u ipv 11u-11u30 °2012 -°2013
U9: 14u-14u30 ipv 13u30-14u °2014 -°2015

Weegtijden tornooien:
U15: 9u-9u30 blijft ongewijzigd °2008 -°2009
U18: 11u-11u30 ipv 10u30-11u °2005 -°2006 -°2007
U21+: 13u30-14u ipv 13u-13u30 °2004 en ouder



Uitstap kleuters + U9 naar Whoopahoo

Op zondag 08/05 trokken we voor de eerste keer op uitstap met onze jongste judoka’s en dit
naar de Whoopahoo. De jongens en meisjes van de kleutergroep en de U9 konden zich daar
helemaal uitleven. We hadden ook geluk, want er was quasi geen volk. Dus extra veel ruimte
voor ons om te springen, klimmen, klauteren en van de glijbanen te zoeven.

Wij hebben er alvast van genoten, maar ook onze judoka’s leken er een heel fijne namiddag
te beleven.



Jeugd judoweekend aan zee

In het weekend van 20-22 mei gingen we met onze judoka’s U11 en U13 op weekend naar

zee. Dit in het goede gezelschap van onze vrienden van Judoclub Moorsele. We speelden er

in het bos en in de duinen, we gingen judoën in de judozaal van Bredene en hielden er een

klein tornooi, we stonden vroeg op en deden aan ochtendgymnastiek, we gingen zwemmen

in het subtropisch zwembad en liepen de longen uit ons lijf op een avondloopje en nog

zoveel meer.

We blikken terug op een heel erg fijn weekend met blije en vermoeide gezichtjes na afloop.

Neem een kijkje in ons fotoalbum of geniet van deze terugblik.

https://photos.app.goo.gl/ZHYZxDEJWpC7P8g28
https://photos.app.goo.gl/XH6py8MoSJmcjF2s9


Resultaten van onze judoka’s

Bekers van Gent
In Gent nam Jitske deel aan het laatste tornooi voor dit
sportseizoen. Ze wint er haar poule, maar moet in de halve
finale de duimen leggen na een mislukte overname. Zo wordt ze
3de in haar categorie. Ze had graag de finale gekampt, maar ja,
wie niet ;)

Toch een dikke proficiat!

Shiai Merksem
Op zondag 15/05 staat Jitske vroeg op om in Merksem
puntjes te gaan sprokkelen op weg naar 2de dan. Wie had
dan gedacht dat Jitske zowaar 4 kampen na elkaar ging
winnen om zo 12 punten mee naar huis te nemen.

Wat een prestatie!

Op Shiai is het zo dat je blijft staan zolang je wint. Je krijgt
dus steeds een frisse partner en je hebt dus geen drank- of
rustpauze. Om genoeg mogelijkheden te hebben om te
kampen, worden de dames opgedeeld in 2 reeksen, waarbij
dus verschillende categorieën deelnemen. Zo was de reeks van Jitske gevuld met niet
enkel judoka’s -70kg, maar ook -78kg en +78kg.

Kampioenenhulde Lendelede
Op 14/05 werden de kampioenen van
Lendelede gehuldigd. Jarno werd daar geëerd
omwille van zijn 5 titels op PK - VK - BK. Jitske
omwille van haar Provinciale titel. Robbe
(Judo Moorsele) omwille van zijn titels op
Pk/Vk/Bk en medailles op Internationale
tornooien.

Jacques en Gery kregen de prijs voor
sportverdienste nav hun jarenlange en
onmisbare inzet voor onze club! Eén ding is
zeker, aan judotalent geen gebrek in Lendlee!



Kinderkrak in Lendelede
Dat onze jonge jeugd heel goed bezig is, dat kunnen
we nieuwsbrief na nieuwsbrief met jullie delen. Een
nieuwe generatie aan Lendeleedse judoka’s dringt zich
op. Gust en Staf maken samen met hun vrienden hier
een heel belangrijk deel aan uit. Dit jaar zetten de
broers een zeer knappe reeks aan individuele
overwinningen neer. Zo won Gust 28 van zijn 30
kampen en Staf 24 van zijn 27 kampen.

Als club leggen we niet steeds de nadruk op het
winnen, maar eerder op het doorzetten en de inzet.
Wie de tweeling wat beter kent, zal kunnen beamen dat
ook hun inzet niet enkel hoog, maar ook erg
aanstekelijk is.

Wij willen dan ook beide jongens feliciteren met deze eer en prestatie!

Graadsverhogingen

In de maand mei leggen alle vogels een ei, maar in onze dojo werden er voornamelijk
examens afgelegd voor hogere Kyu-graden. We zijn dan ook heel trots dat volgende judoka’s
slaagden!

Behaalden de 2de Kyu en dus de blauwe
gordel:

- Fèrre
- Niels
- Elias

Behaalden de 1ste Kyu en dus de bruine
gordel:

- Charles
- Charlotte

Jonas legde eveneens een zeer succesvol examen af en behaalde zo de
5de Kyu en dus de gele gordel. Jonas startte dit jaar met Judo samen
met nog 2 judoka’s die herstartten. Zo zie je maar dat het nooit te laat

is om met judo te (her)starten.
Ook interesse? Informeer zeker eens!

In de maand Juni werken de kleuters van het 3de kleuter ook het programma voor gele
gordel door. We kijken er al naar uit om deze blije snoetjes te zien bij het behalen van hun
gele gordel.


