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Beste judoka’s, ouders en sympathisanten,

Het nieuwe jaar staat voor de deur en we beloofden om het oude jaar met verschillende
lichtpuntjes af te ronden. We denken dat we er een leuke laatste maand van maakten met
het eigen clubtornooi, de kerstcorrida en het bezoek van de kerstman.

Het was ook spannend afwachten wat de verschillende overlegcomité’s zouden beslissen. We
zijn heel blij dat we verder kunnen trainen en training geven. Het is echter niet haalbaar om
binnen de geldende maatregelen en onze infrastructuur, ons jaarlijks tornooi in januari te
organiseren. We waren dus genoodzaakt om deze te annuleren. We hopen dat andere
tornooien alsnog wel kunnen doorgaan opdat onze judoka’s toch hun ervaring kunnen
opdoen.

In januari starten we alvast opnieuw met de graadsverhogingen. In een vorige mail konden
jullie alvast lezen wie in aanmerking komt om van graad te verhogen.

We wensen jullie alvast een gezond en sportief 2022.
Veel leesplezier!
Het bestuur - JC Cobra Lendelede

http://www.judocobralendelede.com


Initiaties

In januari kunnen geïnteresseerden opnieuw 4 keer gratis proberen om te zien of Judo
binnen onze club voor hen iets is. Zowel jonge kinderen (kleuter, lager) als jongvolwassenen
en volwassenen kunnen bij ons terecht.

Recent vonden 3 judoka’s de weg naar onze dojo om te (her)starten met judo. Ken of ben je
iemand die dit ook overweegt, breng hen zeker in contact of kom eens langs. Een iets groter
groepje zou nog plezanter zijn!

Ook kleuters van 2017 - 2016 kunnen nog steeds instromen!

Graadverhogingen

In januari gaan we van start met de examens om van gordel te verhogen. Eind december
werd een lijst uitgehangen met de judoka’s die in aanmerking komen om examen af te
leggen. 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.

We wensen alle judoka’s succes met hun examen!



Tornooien: wie - wat - waar

Op een tornooi komen judoka’s van verschillende clubs samen per leeftijd. Er is een weging
om de judoka’s in de juiste groepjes in te delen tegen judoka’s van hetzelfde gewicht. Nadien
kampt iedere judoka een aantal wedstrijden. Tot en met de U13 krijgt iedere deelnemende
judoka een aandenken (medaille of trofee). Vanaf de U15 krijgt enkel de judoka’s die het
podium halen een medaille of beker.
De leeftijdsgroepen zien er in 2022 als volgt uit:

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

bv: iemand uit het geboortejaar 2011 met een oranje gordel kan deelnemen aan een tornooi
U13. Iemand uit datzelfde geboortejaar met een gele gordel moet nog even goed verder
training om die oranje gordel te halen.

Bij Judo Cobra brengen we steeds de judoka’s en ouders op voorhand op de hoogte van een
tornooi in de toekomst. Inschrijven kan steeds tot de maandag voor het tornooi zodat we de
judoka’s tijdig kunnen inschrijven. De club betaalt steed het inschrijvingsgeld. Vandaar dat
we ook graag tijdig een seintje bij afwezigheid hebben, zo kunnen we het inschrijvingsgeld
recupereren.

Er gaat ook steeds een coach mee van de club op de tornooien binnen West-Vlaanderen. Om
de communicatie te vergemakkelijken maakten we vorig jaar voor de jongste groepen
WhatsApp-groepjes. Dit bleek super gemakkelijk om de coach terug te vinden op het tornooi,
de inschrijvingen en om foto’s/filmpjes met elkaar te delen en last-minute info reminders te
delen. 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.

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


Tornooien in de toekomst

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

- 15/01 Ontmoeting Lendelede GEANNULEERD
- 26/02 Ontmoeting Izegem
- 06/03 Ontmoeting Ingelmunster
- 20/03 Ontmoeting Houthulst
- 03/04 Ontmoeting Moorsele
- 23/04 Ontmoeting Eernegem

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

- 16/01 Tornooi Lendelede GEANNULEERD
- 16/01 Shiai Lendelede U18+ GEANNULEERD
- 06/02 PK Jeugd West-Vlaanderen (U15/U18/U21)
- 27/02 Izegem Open (U15)
- 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+

Wegingsuren in West-Vlaanderen:

Leeftijd U9 (°15/°14) U11 (°13/°12) U13 (°11/10)

Uur 13u30-14u 11u-11u30 9u-9u30

Leeftijd U15 (°09/°08) U18 (°07/°06/°05) U21+ (°04 en ouder)

Uur 9u-9u30 10u30-11u 13u-13u30

Kerstcorrida 18/12

Op 18 december gingen we met een delegatie cobra’s
naar de start van de Baeckelandt Corrida. Een
loopwedstrijd met een parcours ‘kids’, 4km en 8km. Er
was niet enkel veel motivatie, maar ook sfeer en
gezelligheid. Er namen 12 cobra’s deel, waarvan 8 aan
de kids run en 4 aan de 4km. Myrthe nam zelf nog deel
aan de 8km na de 4km.

Proficiat Staf, Gust, Stan A., Arthur, Robbe, Stien, Dora,
Bekka, Josse, Myrthe, Arno, Charlotte en Jitske voor jullie schitterende inzet. Met een
speciale vermelding voor Staf die 2de werd algemeen en 1ste bij de jongens!



Bezoek Kerstman 23/12

Op 23 december kwam de kerstman langs in onze dojo. Het
werd een leuk bezoek. Onze cobra’s toonden hun beste
technieken om de kerstman te imponeren en hij zag dat het
goed was. Hij had dan ook een leuke verrassing mee voor
iedere cobra.

Iedere cobra kon aanwezig ging ook op de foto met de
kerstman. Deze foto’s en nog meer kan je terugvinden via
deze link. Foto's bezoek kerstman

In het pakje vond iedere judoka ook een gepersonaliseerd
rugnummer terug. De instructies om dit te bevestigen vind
je terug in de mail ‘update judo’ van afgelopen 26/12.

Resultaten van onze judoka’s

Interclub kampioenschap
De laatste weekends van november vonden ook de Interclub kampioenschappen plaats. We
hebben dan wel geen eigen ploeg, maar Jitske, Kevin en Jarno kwamen in actie bij andere
teams. Zo werd Jitske met het damesteam van Lichtervelde 3de in divisie 2B. Jarno en Kevin
werden met de herenploeg van Moorsele eveneens 3de in divisie 3A.

Proficiat aan onze cobra’s en hun volledige team!

Belgisch Kampioenschap 05/12
Jarno werd op het Belgisch Kampioenschap
voor de Jeugd in Herstal op 5 december
opnieuw Belgisch Kampioen! Een
uitzonderlijke prestatie. Want zo werd hij
maar liefst 5 keer kampioen in 2 maanden
tijd!

https://photos.app.goo.gl/ZzJJ2Df74PHyKt9F9


Clubtornooi 16/12

De laatste competitie van het jaar 2021 werd geannuleerd. Heel wat judoka’s gingen
deelnemen en we vernamen dat hier toch heel wat ontgoocheling rond was. Vandaar dat we
zelf een clubtornooi organiseerden. Voor velen de eerste kennismaking met een tornooi. In
onze eerste groep werd het ook wat spannend in tijd, maar al bij al was het een geslaagde
avond! Proficiat aan iedereen die deelnam en zich inzette!

Poule 1 - Witte gordels Poule 2 - Witte gordels Poule 3 - Witte gordels
1. Finn Delaere 1.   Joppe Claus 1.   Skyler Moenens
2. Lucas Staelens 2.   Stan Ameye 2.   Emma Staelens
3. Maxine Vangroenweghe 3.   Stan Declercq 3.   Eli Coghe
4. Alexandra Dudek 4.   Damian Stragier 4.   Mila Declercq

Poule 1 - Kleurgordels Poule 2 - Kleurgordels Poule 3 - Kleurgordels
1. Dora Bossier 1.   Gust Vanden Berghe 1.   Emma Staelens
2. Bekka Sagaert 2.   Torben Vanmarcke 2.   Staf Vanden Berghe
3. Flore Decraene 3.   Leon Hinnaert 3.   Bruce Debaene
4. Joanna Dudek

Poule 4 - Kleurgordels
1. Stien Bossier
2. Arthur Verschuere
3. Robbe Deltour



Poule 5 - kleurgordels Poule 6 - Kleurgordels Poule 7 - Kleurgordels
1. Miel Bekaert 1.   Ciandro Vandecappelle 1. Ruben Manhaeve
2. Victor Derez 2.   Charles Vandecasteele 2. Myrthe Nolf
3. Niels Deneulin 3.   Fèrre Naert 3. Hicham Lazrag

4.   Elias Defoor

Bedankt ook aan Ruben & Myrthe om te helpen tijd opnemen in de eerste groep en Jonas
om te helpen tijd opnemen in de 2de groep. Ook trainers Gery en Jitske willen we bedanken
voor de organisatie en arbitrage.

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 Finn, Joppe, Stan, Flore, Staf, Bruce, Leon en Skyler!

We zien jullie graag terug in het nieuwe jaar!


