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Beste judoka’s, ouders en sympathisanten,

Het mooie weer en de versoepelingen doen ons letterlijk weer uit ons kot komen. Ook in de
judo zijn er opnieuw wat versoepelingen. Geen koorts meer meten en voeten/handen
ontsmetten aan de mat. We verwachten uiteraard nog steeds een goede hygiëne bij het
betreden van de dojo.

De eerste tornooitjes voor onze jonge jeugd zijn eveneens terug van start gegaan en onze
Cobra’s tonen zich steeds allemaal van hun meest sportieve kant en bewijzen dat Cobra’s
doorzetters zijn. Het beloofd nog een fijne laatste maanden van het sportseizoen 21-22 te
worden met tal van activiteiten zoals ons weekend, teambuildingsdag voor de oudsten en
speelnamiddag voor onze jongste judoka’s.

Wist je dat maart de maand is waar de werkgroep damesjudo vanalles organiseert rond dit
thema? Onze trainster Jitske zet er alvast haar beste beentje voor. Zelf organiseren we ook
een damestraining en op 26/03 gaat er een damestraining door in Merelbeke.

Veel leesplezier!
Het bestuur - JC Cobra Lendelede

http://www.judocobralendelede.com


Damesjudo

De maand maart is de maand voor het damesjudo. Want wist je dat slechts 25% van de leden
binnen Judo Vlaanderen een vrouw zijn? Onze club doet iets beter met 26.66%, maar we
vinden dat er altijd nog een dametje bij kan! Op de sociale media van Judo Vlaanderen kan je
reeds heel wat artikels terugvinden.

Jitske schreef alvast een stuk over taboes in het damesjudo. Ook benieuwd wat dit allemaal
kan zijn? Je leest alles hier: Taboes in het damesjudo Nav dit stukje belichten we even enkele
tips en tricks:

- Niets zo ambetant als je regels hebben en steeds de schrik dat er misschien toch
ergens een lekje ontstaat en er rode vlekken zouden ontstaan op je judobroek. Veel
meisjes dragen dan ook een shortje onder hun broek die mooi aansluit. Op die
manier heb je een extra buffer wanneer het nodig is.

- Wist je dat er in onze kast maandverbanden te vinden zijn? Aarzel niet in
noodgevallen om een trainer/trainster aan te spreken.

- Maakt een techniek je ongemakkelijk of doet het pijn? Dat kan! Een goed uitgevoerde
techniek zou geen pijn mogen doen aan de intieme delen, maar het gebeurt zeker dat
een techniek eens misplaatst wordt. Bij de jongens wordt dit makkelijk herkent en is
dit al iets meer bespreekbaar dan bij de meisjes. Een oproep aan de meisjes om dit
kenbaar te maken aan de trainer wanneer een bepaalde techniek je ongemakkelijk
maakt of pijn doet. Zo kan je bv steeds aangeven dat er teveel borstcontrole is.
Respect voor elkaar en elkaars lichaam is echter een heel belangrijke pijler in het
judo.

We hopen alvast dat alle dames in onze club zich op hun gemak kunnen voelen en geen
uitsluitingseffect ervaren op basis van hun geslacht. Zit je toch met een probleem? Dan kan
je steeds bij de trainers of iemand van het bestuur terecht.

https://www.judovlaanderen.be/algemeen/maak-kennis-met-de-leden-van-de-werkgroep-ik-kan-mijn-vrouwtje-staan-jitske-durinck/


Breng een dame(tje) mee naar de training op 24/03



Damestraining 26/03

Op zaterdag 26/03 gaat er een massa training
door speciaal voor meisjes en dames. Het
belooft alvast een heel fijne training te worden
onder leiding van kampioenen Gella
Vandecaveye, MIna Libeer en Amber Ryheul.

Naast de training zal er ook de nodige
randanimatie voorzien zijn om het evenement
te doen slagen. Je kan er ook aan een van de
foodtrucks een pasta bestellen.

Ben je er helemaal klaar voor? Schrijf je in via
deze link: Massatraining damesjudo

Nog een vervoersprobleempje? Laat maar
weten, want er zijn alvast enkele volwassen
dames die naar Merelbeke trekken en nog wel
enkele plekjes vrij hebben in de auto!

Randoritraining U9-U11

Op zondag 27/03 gaat er een proefproject U9-U11 door in Hooglede. Judo Vlaanderen denkt
in hun meerjarenplan na over het concept van de ontmoetingen voor onze jonge judoka’s. Ze
zoeken naar een format waarbij judoka’s kunnen groeien en met zelfvertrouwen van de mat
stappen bij hun eerste ‘competitiestapjes’. Een format waar de focus ligt op persoonlijke
groei en niet op winnen en verliezen.

Wie wil kan hieraan deelnemen. Er zal zowel bij ouders als judoka’s feedback gevraagd
worden naar hoe de randoritraining ervaren werd.

Inschrijven tegen de training van 21/03 bij Jitske. U9 werkt van 9-11u en de U11 van 11u tot
13u. Ouders hebben de mogelijkheid om erbij te blijven. Tot slot neemt ook iedere
deelnemer een aandenken mee naar huis in de vorm van een medaille. Adres: Atlantahal,
Oude Rozebeeksestraat 55A te Hooglede.

Graadverhogingen: kleuters

Op maandag 21/3 kunnen de kleuters opnieuw werken naar een nieuw streepje op de witte
gordel op weg naar de gele gordel. Volgende judoka’s komen in aanmerking voor het 1ste
streepje:

- Flo & Raf
Volgende judoka’s mogen het proefje voor het 2de streepje afleggen:

- Gerome, Louic, Lukas, Mats, Owen, Josse & Cas

Veel succes, jullie gaan dit allemaal kunnen!

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fforms.office.com%2FPages%2FResponsePage.aspx%3Fid%3DfhhEwvJfWkyhX7oZ3dzUIdmvBKWVi0dDuHmc6zSoiA5UMVBDMURMM1hNWko4T01QQVNZVVZWWUEwVC4u%26fbclid%3DIwAR3MQZGdtREEPDhCzG6xPBMcRsuIkTcISS1cuRBaFADFUiYoFLf1-1L91yA&h=AT02KLkzO-UMb0n1vN-Kv0xtIao5YRQHI0mn3JaiI9m5LUY4j1ICu2g9gMms9yaouzkURoYp4XipCwPIMxXgrZkL4j7FQ6wUQDndYJN8D38F-x7bHO2DeAQ1Zn11X8RQeUZ6KyytrZcmO9hN5_OZ2w


Jeugdjudoweekend

In het weekend van 20-22 mei gaan we met de U11-U13-U15 op weekend naar de zee. Dit

doen we in het goede gezelschap met onze vrienden van Judoclub Moorsele. Wil jij net als

Flore, Stien, Emma, Gust, Staf, Arthur, Robbe, Jean, Victor & Fèrre mee op dit onvergetelijke

weekend? Schrijf dan snel in, want we hebben nog 5 plaatsen voor enthousiaste judoka’s die

willen meegaan! Klik hier voor het Inschrijvingsformulier.

Speelnamiddag Whoopahoo

Op zondag 08/05 trekken we met onze jongste

judoka’s kleuters en U9 erop uit naar de

Whoopahoo in Kortrijk. Zet alvast deze datum in je

agenda want het beloofd alvast een heel fijne

namiddag te worden, jij komt toch ook? Meer

praktische info volgt nog.

Teambuilding

Vorig jaar gingen we met onze oudste judoka’s op teambuilding, een dag vol gezelligheid,

uitdaging en verbinding. Op zaterdag 16/04 trekken we erop uit. Wat we gaan doen is nog

een kleine verrassing, maar het wordt alvast onvergetelijk. Judoka’s uit de 2de groep kunnen

aansluiten op deze topdag. Meer praktische info volgt nog.

https://forms.gle/AkBg21DDRcJokiDv7


Tornooien in de toekomst

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

- 20/03 Ontmoeting Houthulst
- 26/03 Pilootproject U9-U11 randoridag Hooglede
- 03/04 Ontmoeting Moorsele
- 23/04 Ontmoeting Eernegem

U15 - U18  - U21+ (Deelname vanaf groene gordel)
- 02/04 Regenboog tornooi Moorsele
- 16/04 Tornooi Deinze
- 24/04 Tornooi Eernegem
- 15/05 Shiai Antwerpen U18+

Resultaten van onze judoka’s

Ontmoeting Bavikhove

Met 15 enthousiaste cobra's trokken we richting Bavikhove. Alle judoka's gaven hun
beste zelf. Dat resulteerde in niet enkel mooie resultaten, maar iedereen kon de goesting
bij onze judoka's letterlijk zien

1ste plaats: Arthur, Emma, Gust & Leon
2de plaats: Victor, Staf, Stien, Lucas
3de plaats: Emma, Bekka, Finn & Fèrre
4de plaats: Niels, Flore & Skyler



Ontmoeting en tornooi Ingelmunster

Het werd een druk judoweekendje met het tornooi op zaterdag en de ontmoeting op
zondag. Alle Cobra’s gaven het beste van zichzelf. Voor sommigen resulteerde dit in
enkele overwinningen, anderen konden dan weer tonen dat ze doorzetten en leren uit
hun kampen. Iedereen bouwt opnieuw wat ervaring op en die ervaring begint nu weer
meer en meer te lonen.

Emma en Staf
Finn, Gust, Jean en Victor
Bekka, Arthur, Charlotte, Jarno en Jitske
4de voor Emma en Rohan 7de voor Charles



Doorzetter(s) van de maand

Volgende judoka’s konden de afgelopen periode uitblinken en mochten zo met de zwarte
gordel trainen. Proficiat Lucas, Damian, Dora, Leon, Bekka en Robbe!

Heb je zelf nog vragen of inspiratie voor onze nieuwsbrief? Leuke foto’s of een anekdote? Zou
je graag over een bepaald thema iets meer lezen? Laat het ons weten op
judocobra@gmail.com!


