Judo / jujitsu
Juzando vzw

Kinderontmoeting “Der Noorderkempen”
Op zondag 17 maart trokken we met 12 judoka’s naar dit tornooi.
Ze gaven het beste van zichzelf ,niet altijd met succes,maar de beloning was
toch een mooie medaille.
-Mitch won zijn 3 wedstrijden met groot overwicht.Hij was niet te verslaan.
Hij vocht zeer aanvallend en dat loonde dan ook.
-Rowan begon met 2 mooie overwinningen.Hij versloeg zijn tegenstrevers met
een mooie worp en een houdgreep.De 3de wedstrijd verloor hij met houdgreep.
-Jens versloeg eerst zijn broer met houdgreep ,verloor dan met ippon (worp) en
eindigde met een overwinning dank zij een mooi uitgevoerde Ippon-seoi-nage.
-Wout kon geen enkele wedstrijd winnen maar was toch trots op zijn medaille.
Wout is snel afgeleid en beleefd de wedstrijden op een koddige manier.
-Rube verloor zijn 1ste wedstrijd maar herpakte zich zeer goed en eindigde met 2
knappe overwinningen.Zijn 3 tegenstanders waren bijna een hoofd groter maar
dat deerde hem niet.
-Indra vecht heel mooi maar verloor toch haar 2 wedstrijden.Een gebrek aan
ervaring speelde haar parten.
-Ilya wint zijn 2 wedstrijden en eindigt mooi op een 1ste plaats.Hij vecht zeer
aanvallend.
-Ward verliest zijn 1ste wedstrijd met waza-ari.Nochtans is hij de evenknie van
zijn tegenstander.Hij wint de 2de wedstrijd overtuigend met een prachtig
uitgevoerde Ippon-Seoi-Nage.De 3de wedstrijd verliest hij.Toch heeft Ward
mooie judo laten zien.

-Nand verliest 3 maal.Hij heeft te weinig wedstrijdervaring.Hij treft dan ook nog
eens judoka’s die regelmatig aan een tornooi meedoen.Nand loopt dikwijls op
een counter.Hij is toch fier op zijn medaille.
-Jack verliest 3 maal.Ook hij heeft te weinig ervaring.De laatste wedstrijd kan
hij lang volhouden.Met wat meer techniek kan hij zeker winnen.Volgende keer
beter.
-Luco is kansloos tegen zijn tegenstanders.Ook hij heeft geen ervaring en als je
dan moet kampen tegen wedstrijdjudoka’s word het moeilijk.Luco was wat
ontgoocheld maar hij moet hieruit leren.
-Robbe wint een wedstrijd maar verliest de andere.Hij moet wat agressiever op
de mat komen.Robbe was wat onder de indruk van de omgeving en de
scheidsrechter.Hij moet zich optrekken aan zijn overwinning.Dat was toch mooi
gedaan.

