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Beste judoka’s en ouders,

Het judojaar trekt zich de laatste weken helemaal op gang. Er was heel wat te doen, we hebben heel
wat georganiseerd en het enthousiasme dat we gevoeld hebben, doet ons enkel maar verlangen naar
de rest van het werkjaar. We hebben een mooie instroom in onze groep -10 jaar en +10 jaar. We
zoeken echter zoeken nog enthousiaste kleutertjes.

Verder kunnen we spreken van een groot succes op ons clubfeest en een succesvolle organisatie van
ons tornooi voor de jeugd en het PK voor de senioren. Voor het eerst in clubgeschiedenis hebben we
2 provinciaal kampioenen bij de senioren. De eerste competities zijn terug van start gegaan en we
genieten keihard van het enthousiasme van onze jeugdige en oudere judoka’s.

In deze nieuwsbrief volgt heel wat info over wat nog komen zal en wat reeds geweest is. Daarnaast
ook handige info om weten. We sluiten traditiegetrouw af met heel wat sfeerfoto’s.

Veel leesplezier!
Het bestuur.

Herfstvakantie

Historisch gezien traint steeds de oudste groep door in
vakantieperiodes (op de zomer na). In corona kwamen we tegemoet
met extra trainingen in de tussenvakanties ter compensatie van
gemiste trainingen voor zowel de -10 als +10. We zagen dat dit
aanbod gesmaakt werd.

De trainingen zien er als volgt uit:

Maandag 01/11 Donderdag 04/11

Kleuters Geen Training Kleuters Geen Training

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

+10 jaar Geen Training +10 jaar Training 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...

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

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 - U18  - U21+
-- 24/10 Tornooi middenkust Bredene
- 31/10  Shiai Zonhoven U18+
- 31/10 PK Jeugd Bredene (U15/U18/U21)
- 11/11 Belgisch Kampioenschap Senioren (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+

Belangrijke data in de toekomst

Kaarting 10/11/12 december
In het weekend van 10, 11 en 12 december organiseren we opnieuw onze jaarlijkse
vleeskaarting. Iedere judoka krijgt 10 kaarten, dit is inbegrepen in het lidgeld. Deze kan je
dat weekend komen inruilen voor vlees van Vens (worsten of Kippenbillen) of je kan deze 10
kaarten verkopen en het geld houden. Wie graag nog extra kaarten verkoopt kan er
verkrijgen bij de trainers. Alles wat extra verkocht wordt zijn inkomsten voor de club!

Bezoek kerstman 23/12/2021
Op donderdag 23 december komt de enige echte Kerstman op bezoek en hij beloofde
opnieuw voor iedereen een mooi geschenkje mee te brengen. Schrijf deze datum dus nu al in
je agenda, want we hebben jou er heel graag bij!

Kerstcorrida
Ieder jaar organiseert Comité Lendlee Koerse een loopwedstrijd door Lendelede. (Datum
volgt.) Als judoclub willen we graag deelnemen aan dit sportief evenement. We dagen alle
judoka’s uit om deel te nemen aan de Kidsrun, 3km run of 9km run en dit met hun judovest
en gordel.

X-mass training Houthulst
Op dinsdag 28/12 organiseert judoclub Houthulst een waar kerstmisfeestje op de mat. Een
leuke training op muziek met tal van judoka’s van West-Vlaanderen. Al jaar en dag een
topavond voor groot en klein!

mailto:judocobra@gmail.com


Resultaten van onze judoka’s

Tornooi Ooigem U13/U11/U9

“Team Lendelede is super goed bezig he” supporterden onze U9. En gelijk hadden ze, wat
een inzet, enthousiasme en doorzettingsvermogen! Iedereen ging er volledig voor en toonde
initiatief en techniek. Onze trainers en coach konden vandaag niet trotser zijn. Emma en
Torben namen zelfs voor de eerste maal deel. Aan onze judoka’s allemaal een dikke duim
omhoog.

1ste plaats Emma, Gust, Staf, Leon
2de plaats Arthur
3de plaats Torben
4de plaats Robbe

Tornooi Lendelede U13/U11/U9
Wat een spannende dag op ons eigen tornooi. Maar liefst 8 judoka’s deden voor de 1ste keer
mee. Voor nog eens 3 onder hen was het van voor corona geleden dat ze nog eens de mat
opstapten. Onze judoka’s hebben zich allemaal gesmeten en het beste van zichzelf getoond.
Ze bewezen nog maar eens dat echte Cobra’s doorzetters zijn. Sommige moesten wat langer
wachten, anderen hadden een stevige poule of moesten tegen iemand van onze club, maar
dat alles hield onze judoka’s niet tegen. Dikke duim aan iedereen voor deze knappe
resultaten!

1ste plaats: Staf, Arthur, Gust, Bruce
2de plaats: Dora, Stien
3de Plaats: Emma, Victor, Leon, Robbe, Joanna
4de plaats: Bartek, Jakub, Flore, Bekka



Provinciaal Kampioenschap Senioren Lendelede
Mogen we jullie voorstellen aan onze kersverse Provinciaal Kampioenen Jarno (-100kg) en
Jitske (-70kg)! Jarno kampte zich na een enkelblessure naar het hoogste schavotje. Ondanks
het gemis aan wedstrijdritme had hij 2 spannende wedstrijden die hij na veel inzet beide kon
beslissen met ippon. Jitske kreeg dan weer 4 kampen voor de kiezen. Ze wist 3 maal een
achterstand met wazari om te zetten in ippon en won ook haar 4de wedstrijd met ippon. Ook
zij mocht dus het hoogste schavotje op!

Sterk werk van onze judoka’s en een grote motivatie, inspiratie én voorbeeld voor onze jonge
cobra’s! Voor onze club is het een unicum om op eenzelfde dag 2 Provinciaal Kampioenen te
hebben bij de senioren.

Graadsverhogingen
Op donderdag 30 september slaagden Jaron Sagaert en
Lowie Termote glansrijk voor hun examen 4de Kyu, ook
wel bekend als de  oranje gordel. Dikke proficiat jongens!

Judoka’s die in aanmerking komen om hun examen te
doen voor een volgende graad mogen binnenkort een
mail verwachten met meer uitleg. Wie examen wil doen,
moet voldoende trainingen aanwezigheid hebben en
getuigen van inzet op training. De trainers overlopen wie
klaar is voor het examen.

Initiaties

Nog de hele maand oktober mag groot en klein komen initiëren en proeven van de
judosport. 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 - verslag

Van 1 tot 30 september was het de maand van de sportclub. Ook wij
deden 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 gingen verschillende judoka’s daarom in
hun favoriete judogi naar school!

Week van de Officials: test je kennis

Van 1 tot 10 oktober was het de week van de officials. De officials zijn alle scheidsrechters,
tijdopnemers en wedstrijdorganisatie. Zij zorgen ervoor dat wij tornooien kunnen
organiseren en kunnen deelnemen. Zonder hen zou dit allemaal niet mogelijk zijn. Ken jij
reeds enkele gebaren van de scheidsrechters? Test hier je kennis!

IPPON - MATE - KLEDIJ IN ORDE MAKEN - OSAE KOMI - WAZARI - SHIDO AANVALLEN -
AANDUIDEN WINNAAR



Clubkampioenschap + BBQ

Op zaterdag 2 oktober trokken we voor 1 keer niet onze kimono maar onze feestelijkste
outfit aan. Het werd een zeer gezellige avond waarop bepaalde judoka’s in de bloemetjes
gezet werden. Proficiat aan iedereen die zijn diploma in ontvangst mocht nemen op de BBQ
of op een van de trainingen nadien.

Daarnaast werden ook de clubkampioenen gevierd. De clubkampioenen worden op basis van
inzet op training, aanwezigheden en resultaten op tornooien gekozen. Het is zo dat de
clubkampioen van het jaar voordien met een aftrek van 20 procent start en de clubkampioen
dames/heren met een aftrek van 10 procent. Een clubkampioen kiezen op basis van het
afgelopen corona-jaar zou niet eerlijk zijn. De clubkampioenen van 2019-2020 werden nog
niet gevierd, waardoor we de clubkampioenen van toen nu vieren.

- Algemeen kampioen: Gust Vanden Berghe
- Kampioen bij de Dames: Charlotte Vandamme
- Kampioen bij de Heren: Charles Vandecasteele
- Meest aanwezige op training: Victor Derez

Proficiat!



Bedankt! - Helpende handen

Met 262 judoka’s op zaterdag en 82 judoka’s op zondag kunnen we spreken van een zeer
succesvolle editie van onze tornooien. Met 24 paar helpende handen op zaterdag en zondag
konden we er een mooi evenement van maken. We willen alle helpende handen, groot of
klein, van harte bedanken! We willen ook alle taartenbakkers bedanken. De creaties waren
niet enkel lekker, maar ook een plezier voor het oog. Ze zorgden voor een financiële push aan
ons evenement en getuigden van heel wat creativiteit.

Een speciale shout-out naar Niels en zijn mama die maar liefst 48 cupcakes voorzagen van
een handgemaakte kimono. De cupcakes vlogen letterlijk over de toonbank!

Dikke merci!

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. Proficiat Leon, Emma, Rohan, Lucas en Mila met jullie inzet!



Pulls - in de aankoop

Binnenkort kan iedereen terug een clubpull
aanschaffen. Wie bieden deze aan voor 20 euro. Er
zullen opnieuw pasmodellen beschikbaar zijn. Meer
info en een brief om te bestellen volgt binnenkort. Er
zijn zowel Hoodies (kids en volwassenen) als een
hoodie met rits (volwassenen) te verkrijgen. Steeds
voorzien van een logo van de club.

Extra trainingen - verdieping

Judoka’s die al een eindje judo doen bij ons in de club zoeken soms eens een extra uitdaging.
Dit is echter niet verplicht. Voor wie interesse heeft, zetten we hieronder wat mogelijkheden
op een rijtje. Bij twijfel, vraag gerust na bij de trainers of dit iets voor jou is.

Provinciale trainingen
- U15

- TT15 = techniektrainingen iedere dinsdag
- TT15 Brugge: iedere 1ste en 3de dinsdag van de maand 19u30-21u
- TT15 Ardooie: iedere 2de en 4de dinsdag van de maand 19u-20u30

- U13/U11
- Provinciale trainingen op zaterdag, 1 keer per maand
- Techniek en andere judopartners leren kennen
- 23/10, 20/11, 18/12 van 14u-16u



Samenwerking met judo Kwai Moorsele (Sporthal Moorsele)
- U15 en ouder

- Training op woensdag van 19u-20u30 olv Gery.
- Training gericht op techniek en randori met nieuwe trainingspartners.

- U15
- Competitietechniek training: Iedere vrijdag van 19u-20u30 olv Eddy.
- Technieken speciaal gericht op competities

- U13/U11/U9
- Techniektraining : 1 dinsdag per maand
- Onder leiding van trainster Jitske
- 19/10, 16/11, 14/12

Stages en kampen
Soms krijgen we vragen van ouders rond mogelijkheden tot kampen of judostages. Zolang de
nadruk op plezier ligt, moedigen we dit zeker aan. In het najaar is het aanbod beperkt. Fedes
organiseert een judostage de eerste week van de kerstvakantie. Bekende gezichten daar,
want Jitske begeleidt daar mee de stage. Meer info op www.fedes.be

Nieuwe bestuursleden

Vorig jaar verwelkomden we reeds Jitske binnen ons bestuur. Zij neemt alle taken rond
interne communicatie, de judoshop, deelname aan tornooien en API op zich. Op de
barbecue werden ook onze nieuwste bestuursleden verwelkomd. Welkom Amber en Arno.
Amber neemt alle taken rond feestelijkheden op zich, denk maar aan de organisatie van onze
tornooien, BBQ, kerstman… Arno neemt dan weer taken mbt onze public relations over,
zoals sociale media.

http://www.fedes.be


Sfeerbeelden van de maand






