
Judoclub COBRA Lendelede (3142)

Voorzitter-Trainer: Verthé Gery (7° Dan)
Secretaris: Du Jardin Jacques
Schatbewaarder: Naessens Piet
Website: www.judocobralendelede.com
BE

September 2021

Beste judoka’s en ouders,

Het 46ste judojaar voor Judo Cobra Lendelede is van start gegaan. Een jaar waarin we hopen
om de draad weer te kunnen oppikken waar Corona hem achterliet. We hopen op een start
waar we onze sport kunnen delen met nieuwe judoka’s. We kijken uit naar de eerste
competities, het bezoek van de kerstman, onze eigen tornooien en ons clubkampioenschap
met BBQ. Wie weet wat we dit jaar nog allemaal in petto hebben!

We starten alvast het jaar goed! De eerste initiaties zijn een feit. We wennen terug aan de
groepen die groter mogen zijn dan 10 judoka’s, maar we zien dat iedereen zich amuseert op
de judomat en dat is vooral het belangrijkste. Naast de initiaties is er ook de BBQ en
clubkampioenschap op 02/10 en ons jaarlijks tornooi op 09 en 10 oktober.

We zijn heel blij dat jullie er dit jaar opnieuw bijzijn.
Veel leesplezier!

http://www.judocobralendelede.com


Initiaties

In september en oktober kan iedereen die zin heeft om eens te proberen tot 8 keer gratis
proberen alvorens in te schrijven. Bij de eerste initiatie vult de judoka (of zijn ouder) het
initiatieformulier in waarbij wij reeds de verzekering in orde kunnen brengen. Na de
intiatielessen volgt er automatisch een brief in de brievenbus met een uitnodiging om lid te
worden. Bij interesse wordt gevraagd om het lidgeld te betalen.

Wie nog vrienden/vriendinnen, neefjes/nichtjes heeft die graag eens willen proberen, kan
die steeds meebrengen! De initiatielessen lopen nog tot eind oktober. Daarna kan initiëren
nog steeds, maar kan men slechts 4 keer gratis proberen.

Breng je sportclub naar school

Van 1 tot 30 september is het de maand van de sportclub. Ook
wij doen hieraan mee, want judo dat is een sport dat we
moeten vieren en delen met de wereld. En wat is er mooier
dan die te delen op school? Op woensdag 29/09 mag iedereen
zijn favoriete sportoutfit aandoen om naar school te gaan!

Doe jij jouw kimono aan? Wij zouden het alvast heel fijn
vinden! Laat die sfeerfoto’s ook maar komen
(judocobra@gmail.com), dan nemen we deze op in onze nieuwsbrief en kunnen we ook op
onze sociale media tonen wat voor fijne club we zijn.



Strak in het pak - Onze judoshop

Wie judo doet heeft natuurlijk een judopak en gordel nodig. Onze leden zijn
vrij om zich van een judopak te voorzien. Wie dit wil kan een ‘Matsuru’
judopak (‘die met de draak’) aankopen bij de club. De prijzen variëren per
maat en kunnen bij de trainers aangevraagd worden. Wie interesse heeft kan
steeds informeren en een pak passen.

Naargelang de drukte van de groepen vragen we aan de kleuters om te
informeren voor de training en eventueel wat vroeger te komen. Voor de
judoka’s -10 jaar vragen we om na de training te informeren, net als de
judoka’s +10 jaar.

Voel je goed in onze judoclub - Voorstelling API

Binnen onze club hechten we veel waarde aan ‘het zich goed voelen’.
Wie zich goed voelt op de mat, komt graag trainen en wordt ook
beter en ontwikkelt meer vaardigheden dan het judo groot is. We
vinden het belangrijk dat judoka’s en ouders ook steeds bij de club
terecht kunnen. Soms is het echter niet evident om een bepaalde
situatie aan te kaarten. Daarom hebben wij een API. Jitske volgde de
opleiding tot API - AanspreekPunt Integriteit. In deze opleiding
worden de clubbestuurders getraind om om te gaan met moeilijke
situaties. Haar bereiken kan dan ook steeds op haar mailadres
jitske@msn.com.

Clubkampioenschap

Op zaterdag 2 oktober trekken we voor 1 keer niet onze kimono maar onze feestelijkste
outfit aan. Want samen maken we ons op voor een heel fijn clubfeest van. Onze judoka’s
worden gevierd omwille van hun inzet met als hoogtepunt de uitreiking van de
clubkampioenen en diploma’s.

Een feestje dat je dus absoluut niet wil missen! Inschrijven kan
nog steeds bij de trainers of via judocobra@gmail.com. Betalen via
overschrijving is overigens de vlotste weg. Inschrijven kan nog tot
26/09.

Bij de koffie hoort natuurlijk taart en dit voor een democratische prijsje. We zijn nog op zoek
naar grote of kleine baktalenten die het zien zitten om voor bij de koffie een lekkernijtje te
voorzien.

mailto:jitske@msn.com
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Tornooien in de toekomst

Voor onze ervaren judoka’s zijn er tornooien. We sommen nog eens op wie in welke

leeftijdsgroep zit (tot eind 2021):

Leeftijdsgroep Geboortejaren Jongens en Meisjes Minimum gordel

U9 2015-2014-2013 Kampen samen
Gele gordel - 5de Kyu

U11 2012-2011
Kampen apart

U13 2010-2009 Oranje gordel - 4de Kyu

U15 2008-2007

Kampen apart -
gewichtscategoriën

Groene gordel - 3de KyuU18 2006-2005-2004

U21 2003-2002-2001

+21 2000 en vroeger

De competities gaan voorzichtig opnieuw van start. We sommen ze hier nogmaals op.

Binnenkort vinden jullie ook aan ons informatiebord inschrijfbladen voor de competities. Via

mail zullen jullie voorafgaand ook nog per leeftijdsgroep een infomail krijgen voor de

aankomende competitie met de herinnering om in te schrijven. We voorzien steeds een

coach voor de tornooien en ontmoetingen in onze provincie.

U9  -U11  - U13
- 19/09 Ontmoeting Ardooie  (enkel U13/U11)
- 26/09 Ontmoeting Brugge → geannuleerd
- 03/10 Ontmoeting Ooigem (U9/U11/U13)
- 09/10 Ontmoeting Lendelede (U9/U11/U13)
- 23/10 Ontmoeting Bredene  (U9/U11/U13)
- 06/11 Ontmoeting Wingene  (U9/U11/U13)
- 05/12 Ontmoeting Lichtervelde (U9/U11/U13)

U15 (°08-07) -U18 (°06-05-04) - U21+ (°03-02-01)
- 02/10 Tornooi Kruishoutem U18 + Shiai (U18+)
- 03/10 Tornooi Ooigem  → geannuleerd
- 10/10 Provinciaal Kampioenschap Senioren Lendelede (U18+)
- 16/10 Beker van oud-Turnhout (U15/U18/U21+)
- 24/10 Tornooi middenkust Bredene  (U15/U18/U21+)
- 31/10  Shiai Zonhoven U18+
- 11/11 Belgisch Kampioenschap Senioren (U18+)
- 31/10 Provinciaal Kampioenschap Jeugd (U15/U18/U21)
- 13/11 & 14/11 Vlaams Kampioenschap Jeugd Nevele (U15/U18/U21)
- 04/12 & 05/12 Belgisch Kampioenschap Jeugd herstal (U15/U18/U21)
- 11/12 Shiai Leuven U18+



Tornooi Lendelede - helpende handen

Ons jaarlijks tornooi in het najaar kan onder de huidige maatregelen opnieuw plaatsvinden.
Op 9 oktober krijgt de jeugd (U9-U11-U13) de kans om de judomat op te gaan en hun
judotalenten aan te spreken. Op zondanamiddag 10 oktober organiseren we het provinciaal
kampioenschap voor de senioren (U18+).

Om dit allemaal te kunnen organiseren, kunnen we
steeds rekenen op onze werkgroep. Maar omdat dit
toch een groot evenement is, rekenen we hierbij ook
heel wat helpende handen. We zetten even op een
rijtje wat dit allemaal is:

- Vrijdagavond de matten leggen, de zaal en catering gebruiksklaar zetten...
- Zondagavond de matten en alle organisatie opnieuw opruimen
- Baktalenten die een taartje of een dessertje willen bakken om te verkopen op ons

tornooi (zo zorgen we ervoor dat we geen verlies draaien op onze evenementen)
- Polyvalente krachten die we op zaterdag of zondag kunnen inzetten voor

verschillende taakjes bv aan de inkom zitten, medailles uitdelen, taarten/Broodjes
verkopen, vervangen zodat iedereen kan eten, weging helpen bemannen…

Heb je een gaatje tijd of heb je een talent waarvan je denkt dat je ons kan helpen? Dan zijn
jullie meer dan welkom! Laat gerust weten als je interesse hebt om te komen helpen, ook als
het maar enkele uurtjes zijn, kan je ons mogelijk een eindje op weg zetten!

Voor onze judoka’s is het een uitgelezen kans om op zondag te komen kijken naar wat het
betekent om te judoën op hoog niveau.

Doorzetter(s) van de maand

Vorig jaar was onze doorzetter van de maand een groot succes. Het was leuk om op die
manier de waarden en normen naar voor te laten schuiven. Dit jaar gaan we opnieuw op pad
met onze doorzetters. Want onze Cobra’s zijn stuk voor stuk doorzetters. Wie doorzetter is
van de week mag de zwarte gordel voor 1 keer mee naar huis nemen om die de volgende
training te mogen dragen.



Ethisch en verantwoord sporten: letselpreventie

Vorig jaar stonden we in de nieuwsbrieven uitgebreid stil rond Letselpreventie. Met name,

wat kunnen wij als club doen en wat kunnen judoka’s en ouders doen. We hernemen graag

nog eens de zaken die je als judoka/ouder zelf kan ondernemen om jezelf en de anderne te

beschermen.

Persoonlijke hygiëne en assecoires

Persoonlijke hygiëne is niet enkel voor jezelf belangrijk. Nagels die te lang zijn kunnen de

judoka zelf als de andere verwonden zonder dat dit de intentie van de judoka is. Het is dan

ook belangrijk om de nagels van zowel de voeten als de handen kort te knippen. Nagellak en

valse nagels zijn eveneens niet toegelaten op de judomat.

Sieraden als oorbellen en armbanden kunnen eveneens de judoka zelf, maar ook zijn partner

verwonden. Daarom zijn deze niet toegelaten op de judomat.

Verzorgde kledij zorgt ervoor dat jouw partner goed kan vastnemen en niet vast komt te

zitten in jouw judogi. Dit kan kwetsuren aan de vingers of tenen veroorzaken. Daarom

hameren we op training zo op een judogi die goed in orde is.

Randori: de regel van 3

1) Leeftijd: hebben we dezelfde leeftijd of is er iemand ouder?

2) Grootte: Zijn we even groot of is er iemand een stukje groter?

3) Gordel: hebben we dezelfde graad/kleur van gordel of is er iemand hoger?

Een evenwichtige kamp gaat door tussen 2 judoka’s die even oud, even groot en dezelfde

graad van gordel hebben. Wie ouder is, wie groter is of wie een hogere gordel heeft moet

rekening houden met de andere judoka en zijn stijl aanpassen. De kinderen worden op

training deze regel van 3 aangeleerd, want training is uiteindelijk oefenen om samen beter te

worden. Op tornooi hoef je hier uiteraard minder rekening mee te houden omdat we dan

reeds ingedeeld worden volgens leeftijd en gewicht. Daarbij moeten de judoka’s een bepaald

niveau halen (in termen van gordel) om te mogen deelnemen.



Sfeerbeelden van de maand


