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Beste judoka’s, ouders en sympathisanten,

Het nieuwe jaar is gestart. Omikron maakte een sterke opmars, maar nu blijkt dat het
judoleven toch terug opgepikt zal mogen worden. De jeugdkampioenen zijn van start gegaan
en ook Judo Vlaanderen herneemt zijn activiteiten en trainingen.

Binnen onze club mochten een heel aantal judoka’s het examen voor 5de, 4de en 3de Kyu
afleggen. Proficiat aan iedereen die van graad mocht verhogen! We zagen veel inzet en
motivatie om er een mooi examen van te maken.

In deze nieuwsbrief blikken we naar goeie gewoonte terug op de afgelopen maand en blikken
we eveneens vooruit naar wat komen zal.

Veel leesplezier!
Het bestuur - JC Cobra Lendelede

Initiaties

Er kan nog steeds eens een training uitgeprobeerd
worden. Ook ouders die eens willen proberen zijn
welkom! Recent hebben we ook een leuke instroom
aan (re)start to judo judoka’s, wat een leuke
aanvulling is op onze bestaande groep.

Iedereen die langer dan 2 jaar gestopt is, of die nog
nooit judo deed, kan vrijblijvend 4 keer proberen.

Judo iets voor jou?

http://www.judocobralendelede.com


Rugnummers gespot

De kerstman bracht voor iedereen een heel mooi pakje mee. We zagen dit met heel veel
enthousiasme gebeuren. We mochten ook al heel wat rugnummers spotten! Super!

Ben jij ook zo trots op je rugnummer? Laat het ons zeker weten!

Project damesjudo

Trainster Jitske is niet enkel binnen onze club bedrijvig in de weer, maar zit ook in een
werkgroep van de federatie Judo Vlaanderen. Samen met een bende gemotiveerde vrouwen
werken zij rond het project damesjudo. Volg hierbij zeker de sociale media van Judo
Vlaanderen, want in de maand maart gaan zij hiermee volop aan de slag. Ook in onze club
zien we tegenwoordig wat meer vrouwelijk geweld en daar zijn we best trots op!

Kan jij jouw vrouwtje staan?
Meer info: #ikkanmijnvrouwtjestaan

Vakantieplannen
Nog op zoek naar een leuke vakantie-invulling? Verschillende organisaties bieden
judokampen aan. Meer info via:

- www.fedes.be (Organisatie met Judo Vlaanderen)
- www.judoschoolkortrijk.be
- www.vzwnrg.be/judokampen/
- www.jcob.be/judokampen/

Vraag gerust eens na bij de trainers!

http://www.fedes.be
http://www.judoschoolkortrijk.be
http://www.vzwnrg.be/judokampen/
http://www.jcob.be/judokampen/


Graadverhogingen

In januari werden maar liefst 21 succesvolle examens afgenomen. De examens voor 2de en
1ste Kyu worden later dit jaar afgenomen. Enkele judoka’s die nog examen mogen doen voor
5de Kyu zullen dit examen na de krokusvakantie kunnen afleggen. Ondertussen wensen we
volgende judoka’s een virtueel applaus toe!

1ste streepje 5de Kyu: Cas, Gerome, Josephine, Josse, Louic, Lukas, Mats en Owen

5de Kyu:
- Alexandra
- Eli
- Emma
- Finn
- Lucas
- Mila
- Skyler
- Stan
- Stan

4de Kyu:
- Bekka
- Bruce
- Dora
- Flore
- Jean
- Leon H.
- Stien
- Torben

3de Kyu:
- Emma
- Hicham
- Miel
- Myrthe
- Victor

Dikke proficiat aan iedereen!



Tornooien: wie - wat - waar

In de vorige nieuwsbrief gaven we meer informatie rond wat het is om op tornooi te gaan.
We herhalen nog eens de belangrijkste info hieronder.

U9 U11 U13 U15 U18 U21 21+

°2015
°2014

°2013
°2012

°2011
°2010

°2009
°2008

°2007
°2006
°2005

°2004
°2003
°2002

°2001 en
ouder

5de Kyu - Geel 4de Kyu - Oranje 3de Kyu - Groene gordel

De club betaalt steeds het inschrijvingsgeld, maar we vragen om ons steeds op de hoogte te
houden wanneer je toch niet kan deelnemen. Inschrijven kan steeds tot en met de maandag
voor het tornooi.

Ook dit jaar maken we opnieuw WhatsApp groepen. We vragen wel om zelf in te stappen via
volgende linken:

Judoka’s U9: https://chat.whatsapp.com/GcGTH9QETiJINuxFyg8OMb.

Judoka’s U11: https://chat.whatsapp.com/L7h2OlwH2RN0B19x5gJcEe.

Judoka’s U13:https://chat.whatsapp.com/JAzLqx5Iiu4HuNcmV2TKSN.

Judoka’s U15/U18/U21+: https://chat.whatsapp.com/Gf9qlbJiicUEXpVtHIZ5jH.

Tornooien in de toekomst

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

- 26/02 Ontmoeting Izegem GEANNULEERD
- 26/02 Ontmoeting Bavikhove NIEUW
- 06/03 Ontmoeting Ingelmunster
- 20/03 Ontmoeting Houthulst
- 03/04 Ontmoeting Moorsele
- 23/04 Ontmoeting Eernegem

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

- 27/02 Izegem Open (U15) GEANNULEERD
- 05/03 Tornooi Ingelmunster
- 13/03 Tornooi Zelzate
- 02/04 Regenboog tornooi Moorsele
- 16/04 Tornooi Deinze
- 24/04 Tornooi Eernegem
- 15/05 Shiai Antwerpen U18+

https://chat.whatsapp.com/GcGTH9QETiJINuxFyg8OMb?fbclid=IwAR08sKMlSJGq8NzlM38mFC-vkzDEVlivhlCstac9krZ3eZJy51DR75oK6Cw
https://chat.whatsapp.com/L7h2OlwH2RN0B19x5gJcEe?fbclid=IwAR1g7phxFh1nhzDOGIEOQ4qVPGt-XozdDmGcMPkOBLDFoesnTjfIV6L-U9c
https://chat.whatsapp.com/JAzLqx5Iiu4HuNcmV2TKSN?fbclid=IwAR0-rHksyBvn0JJ7aHQYVzK0m3P747_9d2-VyfHPL0uVxuAeyd6oAtaj8jE
https://chat.whatsapp.com/Gf9qlbJiicUEXpVtHIZ5jH?fbclid=IwAR08sKMlSJGq8NzlM38mFC-vkzDEVlivhlCstac9krZ3eZJy51DR75oK6Cw


Resultaten van onze judoka’s

Provinciaal Kampioenschap Jeugd
Op zondag 6 februari namen Charles en Charlotte deel aan het provinciaal kampioenschap
voor de jeugd. In de U15 beloofde het een spannende strijd te worden. Charlotte kan zich
naar de 3de plaats kampen en mag zo op zaterdag 12 februari naar het Vlaams
Kampioenschap. Charles werd dan weer in de herkansingen uitgeschakeld.

Proficiat beide!

Doorzetter(s) van de maand

We zagen terug heel veel plezier en inzet op de trainingen in december. Er werden dan ook
weer heel wat doorzetters aangeduid. Proficiat aan alle doorzetters! Ook proficiat aan alle
andere judoka’s. We merken op dat de zwarte gordel felbegeerd is. Iedereen maakt uiteraard
kans om hem te behalen.

Proficiat Stien, Jean, Emma, Eli en Robbe!



Sfeerbeelden van de maand




