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Beste judoka’s, ouders en sympathisanten,

Wat hebben we er een turbulente maand op zitten. Corona legde ons even lam en
tegelijkertijd behalen onze judoka’s op alle niveaus schitterende resultaten. De gretigheid op
training is groot en het plezier druipt er bij heel wat judoka’s letterlijk vanaf (naast het vele
zweet dan). We zien nieuwe judoka’s hun eerste stappen zetten in de sport en we zien
tegelijkertijd dat ze dit heel goed doen.

In deze nieuwsbrief hebben we heel wat om op terug te blikken en heel wat om naar uit te
kijken. Lezen jullie mee?

Veel leesplezier!
Het bestuur - JC Cobra Lendelede

Kerstvakantie

In de kerstvakantie trainen niet alle groepen. Zie hier wanneer jij/jouw judoka kan komen
trainen.

Maandag 27/12 Donderdag 30/12

Kleuters Geen Training Kleuters Geen Training

Lager tot 10 jaar 18u15-19u15 Lager tot 10 jaar 18u15-19u15

+10 jaar 19u15-20u30 +10 jaar 19u15-20u30

Maandag 03/01 Donderdag 06/01

Kleuters Geen Training Kleuters Geen Training

Lager tot 10 jaar 18u15-19u15 Lager tot 10 jaar 18u15-19u15

+10 jaar 19u15-20u30 +10 jaar 19u15-20u30

http://www.judocobralendelede.com


Tornooien in de toekomst

We zien heel veel motivatie om deel te nemen aan tornooien en dat kunnen we enkel maar

toejuichen. Hieronder vinden jullie de mogelijkheden per leeftijdscategorie.

Per leeftijdscategorie U9/U11/U13 werd ook een whatsapp-groep gemaakt. Dit is gegroeid

vanuit het idee om op het tornooi zelf makkelijk te kunnen communiceren, maar eveneens

om de komende tornooien aan te kondigen, foto’s en filmpjes te delen… Wil je graag

toegang, neem dan zeker contact met de trainers (nog niet voor nieuwe judoka’s). Vanaf

januari veranderen de leeftijdgroepen, maar meer daarover in de volgende nieuwsbrief.

Inschrijven kan steeds via judocobra@gmail.com, whatsapp of via de inschrijvingsbladen aan

ons infobord aan de dojo.

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

- 05/12 Ontmoeting Lichtervelde (U9/U11/U13)
- 15/01 Ontmoeting Lendelede (U9/U11/U13)
- 26/02 Ontmoeting Izegem (U9/U11/U13)
- 06/03 Ontmoeting Ingelmunster (U9/U11/U13)
- 20/03 Ontmoeting Houthulst (U9/U11/U13)
- 03/04 Ontmoeting Moorsele (U9/U11/U13)
- 23/04 Ontmoeting Eernegem (U9/U11/U13)

U15 - U18  - U21+ (Deelname vanaf groene gordel)

- 04/12 & 05/12 Belgisch Kampioenschap Jeugd herstal (U15/U18/U21)
- 11/12 Shiai Leuven U18+
- 16/01 Tornooi Lendelede (U15/U18/U21+)
- 16/01 Shiai Lendelede U18+
- 06/02 PK Jeugd West-Vlaanderen (U15/U18/U21)
- 27/02 Izegem Open (U15)
- 05/03 Tornooi Ingelmunster (U15/U18/U21+)
- 13/03 Tornooi Zelzate (U15/U18/U21+)
- 02/04 Regenboog tornooi Moorsele (U15/U18/U21+)
- 16/04 Tornooi Deinze (U15/U18/U21+)
- 24/04 Tornooi Eernegem (U15/U18/U21+)
- 15/05 Shiai Antwerpen U18+

mailto:judocobra@gmail.com


Vleeskaarting 10-11-12 december

In het weekend van 10-11-12 december kan je ons opnieuw vinden in ons clublokaal ‘De
Kluisberg’ voor onze jaarlijkse vleeskaarting. Kaarten kunnen ingewisseld worden voor
bonnen bij Vens voor worsten of kippenbillen. Uiteraard kan je ook komen kaarten! De
eerste 10 kaarten zijn inbegrepen in het inschrijvingsgeld en werden reeds uitgedeeld. Deze
kaarten kan u verkopen of komen inwisselen. Wie nog kaarten wenst om de club te steunen
kan deze altijd bijkopen op training. Zo bouwen we verder aan de toekomst van de club!

Kerstcorrida 18/12

Vorig jaar liepen we met de buitentrainingen de uitgestippelde parcours van de kerscorrida.
Dit jaar willen we opnieuw meedoen en dagen we al onze judoka’s uit om zich in te schrijven
voor 1 van de verschillende runs (Kids 600m - 4km - 8km) en dit met je kimono (judovest) en
gordel aan.

Zien we jullie ook glunderen van enthousiasme aan de start? Naast het sportieve, willen we
uiteraard ook de groepsgeest aanwakkeren. Want onze judoclub, dat is een gezellige plek om
te zijn, op en naast de mat. Voor de sympathisanten zijn er verschillende mogelijkheden om
de kerstsfeer op te snuiven met een lekker hapje of een drankje.

Om het enthousiasme nog wat aan te wakkeren en de laatste drempelvrees te overwinnen
voorzien we voor iedere cobra die deelneemt iets lekkers aan de finish en worden de
inschrijvingen door de club bekostigd. Deelnemen was nog nooit zo makkelijk! Inschrijven
kan door je naam op de lijst te zetten op ons infobord.



Bezoek Kerstman 23/12

We kregen bijzonder nieuws dat de kerstman dit jaar opnieuw wil langskomen in onze
judoclub. Hij houdt natuurlijk de coronacijfers in het oog, maar voorlopig mag hij nog
langskomen. Omdat dit extra speciaal is en de kerstman graag al onze judoka’s wil zien zijn er
enkele wijzigingen in ons trainingsschema. De kleuters sluiten namelijk aan in de groep van
18u15-20u30. Ondertussen maken we van de gelegenheid gebruik om een grote groepsfoto
te nemen met alle judoka’s aanwezig.

Jij komt toch ook? Hou deze datum zeker vrij, want het beloofd een heel leuk bezoek te
worden met een leuke verrassing voor jong en oud.

X-mas training Houthulst 28/12

Ze kennen er daar wat van in Houthulst! Ieder jaar toveren ze daar een waar spektakel met
licht en muziek en natuurlijk een heel leuke sfeer om judo te doen. Voor de sympathisanten
voorzien ze eveneens lekker hapjes en drankjes aan democratische prijzen. De toegang tot
de training is echter gratis met gratis water voor iedere judoka.

Trainingsuren: 4-6 j : 17u30-18u30; 6-12j : 18u45-19u45; +12 j : 20u00-21u30



Save the date - Judoweekend

De eerste editie van ons judoweekend dateert ondertussen van mei 2019. Dat het toen
een groot succes was, kan je navragen aan de judoka’s die toen mee waren. Een fijne
samenwerking met judoclub Kwai Moorsele, ook dit jaar opnieuw. Corona zorgde voor
uitstel, maar zeker geen afstel. Wil je graag mee op judoweekend? Hou dan alvast
volgende datum vrij in uw agenda. Meer info en inschrijvingen volgen later.

SAVE THE DATE: 20-21-22 mei 2022

Resultaten van onze judoka’s

Bredene tornooi van de Middenkust 23&24/10
In Bredene trok corona voor enkele judoka’s aan het langste
eind. Gust en Arthur konden wel aantreden op de judomat.
Ze hielden de eer hoog met respectievelijk een 1ste en 2de
plaats. Heel knap dus.

Jitske nam op
zondag deel aan
het tornooi van
de Middenkust en
behaalde daar
eveneens een 2de
plaats.



Provinciaal Kampioenschap 31/10
Drie cobra’s namen deel aan het provinciaal Kampioenschap in Bredene. Charles en Charlotte
hernamen maar liefst hun eerste competitie op dit tornooi. Een pittige dag om mee te
starten. Charles kwam in een koningscategorie helaas niet door de voorrondes. Charlotte
werd dan weer 2de en mag op 13/11 naar het Vlaams Kampioenschap.

Jarno nam na zijn provinciale titel bij de senioren eveneens deel aan het kampioenschap bij
de junioren en kroonde zich opnieuw tot provinciaal kampioen. Schitterend toch!

Wingene ontmoeting 06/11
Geïnspireerd door alle goeie resultaten en grote voorbeelden gingen onze jeugd op 06/11
opnieuw de judomat op. Voor onze U13 die deelnamen opnieuw een eerste ontmoeting met
het wedstrijdjudo en we waren heel blij om hun enthousiasme en inspanningen te
bewonderen. Emma hield in haar eentje de eer van de U11 hoog. De prestatie van de dag
kwam misschien wel van de gehele groep U9 die met 23/24 een uitzonderlijk resultaat lieten
noteren, goed voor 7 gouden medailles en een zilveren medaille!

1ste plaats: Arthur, Bekka, Dora, Gust, Leon, Staf, Stien
2de plaats: Emma & Robbe
4de plaats: Miel & Niels



Belgisch Kampioenschap 11/11
Op Wapenstilstand trokken Jarno en Jitske vroeg in de ochtend richting Herstal voor het
Belgisch kampioenschap. Jitske verloor haar beide kampen, maar blikt positief terug op haar
deelname aan het tornooi. Jarno wint maar liefst 4 kampen op rij en groeit doorheen zijn
tornooi. Met knappe combinaties en een hele grote portie doorzettingsvermogen kroont hij
zich als junior tot Belgisch Kampioen bij de senioren. Prachtig gewoon!

Vlaams Kampioenschap Jeugd 13&14/11
Op zaterdag mocht Charlotte 4 keer de mat op, waarna ze een 5de plaats in de wacht
sleepte. Zondag kon Jarno opnieuw goud veroveren na 4 kampen met ippon te winnen.
Straffe prestaties daar in Nevele!



Graadverhogingen

Na het tornooi in Lichtervelde en het Bk op 4 en 5 december starten we opnieuw met trainen
voor de volgende graadsverhogingen. Begin december wordt een lijst uitgehangen met de
judoka’s die in aanmerking komen om van gordel te verhogen. Judoka’s die in aanmerking
komen hebben de minimumleeftijd om het examen te kunnen afleggen en hebben
voldoende trainingen verzamelt om het examen succesvol te kunnen afleggen. Daarnaast
kijken we ook naar inzet op training. Het examen moet steeds een succeservaring zijn voor
de judoka en binnen de mogelijkheden van de judoka liggen. Indien we twijfelen of een
judoka rijp is om examen te doen, gaan we met de judoka en/of zijn ouders in gesprek.

Pulls - in de aankoop

Vanaf donderdag 18/11 tot en met donderdag
25/11 zijn er opnieuw pulls te bestellen. In de
dojo zullen pasmaten aanwezig zijn. Wie een pull
wenst kan deze bestellen via de trainers. We
vragen om het bedrag van de pulls over te
schrijven op ons rekeningnummer met
vermelding van het aantal pulls en de naam van
de judoka(‘s). De pulls kunnen pas in ontvangst
genomen worden nadat ze betaalt werden.

Een prachtige pull ‘hoodie’ kost 20 euro en zijn er in de maten voor kinderen en
volwassenen. Volwassenen hebben ook de optie om een pull ‘zoodie’ te bestellen met een
volledige rits en kap. Deze kost eveneens 20 euro.

Pronk jij binnenkort ook met zo’n mooie groene cobrapull? Bestel hem dan vlug en dan
zorgen wij voor de rest!

Doorzetter(s) van de maand

Door de korte coronastop en de vakantie hebben we iets minder doorzetters om in de
nieuwsbrief te zetten. Maar we zien dat er wel heel wat inzet en doorzettingsvermogen op
training getoond wordt. Proficiat Gust, Stan, Arthur, Skyler en Torben met jullie inzet en
doorzettingsvermogen



Sfeerbeelden van de maand


