
 

 

 

Nintai`s 

streektoernooi 

succesvol. 

Zaterdag 21 Maart was er voor de judoka`s 
van Nintai weer een streekontmoeting. Dit 
keer was het een thuiswedstrijd, georganiseerd 
door ons eigen cluppie.  

JUDOKA`S NIET VOOR ÉÉN BRUG TE 
VANGEN. 

Hoewel de weg naar Geertruidenberg voor 
sommige judoka`s en hun ouders moeilijk te 
vinden was omdat de brug afgesloten is, 
wisten ze toch bijna allemaal op tijd aanwezig 
te zijn om deel te nemen aan het vierde 
streektoernooi van dit seizoen. Voor sommige 
begeleiders gold dat ze van de zenuwen even 
de weg kwijt waren, en dus wat later kwamen. 
Sorry, Rens, ik kon het even niet laten:-) 

Judoverenigingen uit Waalwijk, Drunen, 
Sprang-Capelle en Kaatsheuvel kwamen 
zaterdag middag om strijd te bieden aan de 
beginnende wedstrijdjudoka`s van onze 
vereniging. Met de kanjers die deze 
verenigingen meebrachten is aan deze vraag 
meer dan voorzien.  

Na een korte warming-up werd met het echte 
werk begonnen. De teams werden gemaakt, 
waarna het spektakel kon losbarsten. 

 

Bij sommige partijen die gespeeld zijn was al 
duidelijk de groei van een aantal judoka`s te 
zien. Zij zijn al klaar om volgend seizoen uit 
te komen op de grote toernooien. Toch was er 
ook voor de echte beginners nog genoeg 
competitie. Als blijkt dat een judoka echt te 
laag staat ingedeeld wordt er door de 
organisatie even gewisseld, zodat geprobeerd 
wordt om blessures uit te sluiten. 

 

Doel van deze onderlinge streektoernooien is 
ook niet om winnaars te creëren, maar om een 
beginner, wedstrijdervaring op te laten doen!!!  

 

Nadat alle teams tegen elkaar gestreden 
hadden keken we op de klok om te zien dat het 
al weer tijd was om huiswaarts te keren. 

Nintai is drie pleisters en vier aaien over 
judohoofdjes armer. We kunnen dus spreken 
van een geslaagde middag waar judoplezier 
voorop stond.                   

AFSLUITEND. 

Het WBC van judovereniging Nintai wil alle 
vrijwilligers die deze middag hebben doen 
slagen, hiervoor hartelijk danken!!!!! Zonder 
jullie lukt het niet. 

Kijk ook op www.judoverenigingnintai.nl. Er 
zijn tientallen foto`s gemaakt van deze 
streekontmoeting, dus als je hebt meegedaan, 
moet je jezelf hier vast tussen ontdekken.  

Judovereniging 
“NINTAI” 

 

- Geertruidenberg 

- Raamsdonk 

- Raamsdonksveer 

- Waspik 


