Op 15 april 2017 vond het Bartje toernooi plaats in de mooie Olympus
hal in Assen.
Top Judo Lelystad deed met 11 deelnemers mee aan de grote en sterke toernooi in het hoge noorden, waar
de meeste grote clubs uit Nederland aanwezig waren.
Met twee mooie zilveren medailles voor Yaël Schippers en Famke Linnebank, een derde plaats voor Zoë
van den Berg, Elvin van Aken en Virgil Pinas en David Martendorp werden vierde, een zevende plaats
voor Pepijn Braam was het resultaat van deze spannende en lange dag. Voor Storm en Snow Karssemeier,
Paul van der Wijngaard, Cecilia Linnebank en Simon Martendorp hield het toernooi, ondanks een felle
strijd, door het afvalsysteem al na twee partijen op.
Paul vd Wijngaard was ingedeeld in de -81 kg met allemaal sterke jonge en ervaren wedstrijdjudoka’s.
Ondanks deze wetenschap, draait Paul gewoon deze wedstrijden mee. In de eerste partij kan hij geen goede
pakking krijgen, weet wel telkens zijn kleine tegenstand van zich af te houden, maar dan toch kan zijn
tegenstander onder hem komen en werpt Paul met een fraaie schouderworp. Door het afvalsysteem komt
Paul in de verliezersronde en moet gelijk tegen de gevreesde Hajo. Deze gewiekste judoka wist Paul niet zo
gemakkelijk te werpen. Paul hield hem goed aan de mouw. Het werd een mooie partij, echter de ervaren
Hajo wist Paul toch te werpen met een schoudertechniek.
Snow Karssemeijer zat in een poule van 22 sterke ervaren dames. Snow had er veel zin in en stond te
popelen om te gaan judoën. In de eerste partij ging het aanvankelijk gelijk op. Toch verloor Snow af en toe
haar concentratie en ze rolde in een houdgreep, waar ze toch weer uitkwam, maar net genoeg voor een
Wazari. Dat was dan ook genoeg voor verlies van haar partij. In de tweede ronde wilde ze natuurlijk
winnen en ging er harder in. Echter ook haar tegenstandster ging er agressief de partij in. Doordat zij haar
pakking wilde hebben sloeg ze keihard met de hand tegen het oor van Snow. Scheidsrechter liet het
wonderlijk toe. Snow was haar focus kwijt en verloor uiteindelijk met een vervelende verwurging.
Elvin van Aken moest nog even wennen. In de eerste partij kon zowel hij als zijn tegenstander niet de
pakking krijgen die ze wilden. Elvin had de pech dat hij hiervoor drie Shido’s kreeg en dus daardoor de
wedstrijd verloor. In de tweede partij ging het al een stuk beter. Eerst wist hij met een mooie heupworp te
werpen (Wazari) en vervolgde met een houdgreep, Ippon voor Elvin. In de derde ronde wist hij met een
fraaie Sumi-Gaeshi te winnen. Echter zijn tegenstander wilde deze pareren om zijn hoofd op de mat te
zetten en kreeg hier Hansukumake voor, diskwalificatie. In de vierde ronde wist Elvin weer een offerworp
in te zetten en won weer met Ippon. De laatste partij om de derde plaats ging op en af. Een hele sterke
partij, maar toch wist Elvin een mooie overname te maken en was net niet genoeg voor de overwinning.
Een zwaar bevochten, maar mooie vierde plaats voor Elvin met podium plek.
Virgil Pinas begon zijn partij nerveus en ging toch zijn eerste partij ontspannen in. Hij kende de jongen
waar hij al eens van had gewonnen. Toch bleek deze tegenstander lastig te werpen. Hij was kleiner, maar
zeer behendig. Virgil kon geen goede pakking krijgen en wist hem niet te werpen. Zijn kleine tegenstander
wist met een fraaie Ippon Seionage Virgil te werpen. Einde partij. In de volgende partij begon Virgil
grandioos. Gelijk een mooie lage schouderworp en zou goed genoeg zijn voor Ippon, echter de arbitrage
vond van niet, Wazari. Dan nog maar eens weer wist Virgil met dezelfde worp te werpen, weer een Wazari,
en nog een keer, weer Wazari. Virgil was beduidend beter en wilde weer inzetten, echter nu probeerde zijn
tegenstander hem over te nemen, maar Virgil belandde keurig op zijn buik. Nu vond de scheidsrechter van
niet, want Virgil viel op zijn rug. Dit had de scheidsrechter niet kunnen zien. De hoekscheidsrechter keek
de andere kant op. Heel frustrerend en jammer voor de ongelukkige Virgil. Een protest mocht niet baten.
Doordat Virgil nu zijn focus was verloren door de vorige partij kon hij geen vuist maken tegen zijn nieuwe
tegenstander. Zijn tegenstand met een hele irritante eenhandig pakking wist wel Virgil fraai te werpen. In
de laatste partij wilde hij laten zien dat hij zeker wel kan judoën. Het ging gelijk op, maar in een flits wist
Virgil zijn tegenstander over te nemen met Tani o Toshi, Ippon voor Virgil een vierde plaats voor hem.

Zoë van den Berg zat wederom in een poule met allemaal bekende en sterke judo dames in de -37 kg
klasse. Net als altijd is Zoë altijd goed gefocust en begon haar eerste partij voortvarend. Met haar favoriete
techniek wist zij al snel te scoren. Ippon voor Zoë . In de tweede ging het wat moeilijker, maar toch had zij
alles onder controle. Zij wist haar tegenstandster te kantelen en kreeg haar opponent in een houdgreep,
maar deze wist toch weer te ontsnappen. Dan maar weer in staande positie. Nu een mooie achterwaartse
offerworp en was goed voor Ippon. In de derde ronde weer een mooie beenhaak en weer Ippon. Nu naar de
vierde ronde. Zoë kreeg een bloedneus maar ging door. De pijp begon leeg te raken, en lette minder goed
op. Ze belandde in een houdgreep die helaas genoeg bleek voor de overwinning van haar tegenstander. In
de vijfde partij kreeg ze geen vat meer op haar partij en met drie Shido’s moest ze partij weggeven. Nu
bleek dat ze nog een extra partij moest draaien voor de tweede of derde plaats, vreemd maar waar. Echter
het ging niet meer. Zoë liep op een schouderworp en daarna nog een keer. Ondanks een lange en felle strijd
een 3e plaats voor Zoë.
Simon Martendorp zat ook in een hele grote jongenspoule met het dubbele eliminatie systeem. Simon
moest gelijk heel hard aan de bak. Toch wist hij zijn tegenstander goed onder druk te houden met zijn
linkshandige pakking. Hij wist te werpen met Tai o Toshi maar kreeg geen score. Echter zijn tegenstander
wist te werpen met een tergend langzame Ippon Seionage, waarbij Simon op de billen belandde, maar werd
toch beoordeeld als Wazari, pech. Verloren partij. In de tweede partij van de verliezersronde ging het wel
beter, maar weer werd hij geworpen met O Uchi Gari en verloor de partij met Wazari. Einde toernooi voor
Simon. Toch weer veel geleerd voor Simon.
Yael Schipper mocht het spits afbijten. Toch wel zenuwachtig begon ze haar eerste partij, maar dit was
nergens voor nodig. Na een pakkingsgevecht zet ze een heupworp in, wat wordt beloond met een Wazari en
weet daarna haar tegenstander in een ijzersterke houdgreep te nemen (Ippon). Eerste partij is binnen. De
tweede partij begon ze ook weer goed. Ze blokkeert de inzet van de tegenstander en stuurt haar door naar
de grond. Hier pakt ze haar vast in een houdgreep en deze laat ze niet meer los. Tweede partij is binnen.
Haar derde partij was een sterke tegenstander en ze wist dat ze gelijk moest aanvallen. Dit deed ze dan ook
goed en ze scoort met een heupworp een Wazari. De houdgreep kan ze net niet vasthouden en de
tegenstander komt eruit. Beide meiden gaan weer staan verder, maar Yael mist haar focus. Ze probeert nog
een worp in te zetten, maar wordt helaas overgenomen, Ippon. Yael wist zich na deze partij goed te
herpakken, want deze moest ze winnen om naar de kruisfinales te gaan. Na eerst wat aftasten en wat
inzetten, komen beide meiden op de grond. Hier weet Yael de tegenstander in een houdgreep te nemen.
Winst en door naar de kruisfinales. Haar eerste partij is weer tegen het meisje, waarvan ze eerder van
verloren had. Ze wist nu hoe ze het anders moest doen en begon dan ook goed. Helaas kwam ze door een
klein foutje op de grond in een houdgreep terecht. De volgende partij stond al weer klaar, dus lang treuren
kon ze niet. Met een mooie beenworp wist ze een Wazari te scoren en deze wist ze de hele partij vast te
houden. Nog een partij te gaan, maar Yael begon moe te worden, maar nog even oppeppen en met heel
weinig rust moest ze de mat weer op. De partij ging gelijk op, maar ook hier kwam ze helaas op de grond in
een houdgreep. Yael was klaar en was blij met wat we dachten een derde plek, maar ze had meer punten
dan haar tegenstanders en was daarom zeker van een mooie tweede plek op dit zware toernooi!
Pepijn Braam had erg last van hoofdpijn vandaag, maar moest scherp blijven. Hij zat in een enorme poule
met 22 jongens. Zijn eerste partij begint hij wat afwachtend, maar na wat advies van de coach begon hij te
judoën en scoorde meteen een Wazari. Beide heren gingen weer staan en met een mooie heupworp scoort
hij een Ippon. Zijn tweede partij was lang en zwaar. Beide heren gingen tegelijk op en aan het eind van de
wedstrijd was er van beide kanten geen score. Op naar de Goldenscore dus. Pepijn begon nu pas echt te
judoën. Zijn mooie aanvallen leverde helaas niets op. Een puntje van onoplettendheid werd hem te veel en
werd met een Ippon tegen gegooid. Een beetje teleurgesteld en wetende dat er meer in had kunnen zitten,
kwam hij van de mat. Pepijn wist snel zijn koppie weer goed te zetten en begon voel goede moed zijn derde
partij. Binnen nog geen 10 seconden scoort hij met een prachtige beenworp een Ippon, Pepijn is weer terug
in de game. Zijn volgende partij was weer erg zwaar, het gevecht gaat gelijk op, maar Pepijn stond met
twee Shido’s achter. Zijn tegenstander probeert een inzet te maken, maar Pepijn tilt hem op en zet zijn heup
ervoor. Met een keiharde knal scoort Pepijn een prachtige Ippon. De hoofdpijn begon erger te worden en de
zware partijen begonnen zijn tol te eisen, maar hij moest door. Zijn volgende partij stond al weer klaar.
Beide heren waren aan elkaar gewaagd en de partij ging dan ook gelijk op. Door een foutje van Pepijn kon
de tegenstander hem met een Wazari gooien en pakte hem meteen vast in de houdgreep. Verlies voor
Pepijn, maar een hele mooie 7de plaats van de 22!

Storm Karssemeijer draaide zijn eerste toernooi weer na wat blessureleed. Hij was daarom erg zenuwachtig
en ook wel angstig. Hij zat net als Pepijn in een erg grote poule, waarin het afvalsysteem werd gebruikt.
Zijn eerste partij ging gelijk op, maar Storm durfde zijn inzetten niet goed door te zetten. Helaas profiteerde
de tegenstander hiervan en wist 2x een Wazari en daarna een Ippon te scoren. Teleurgesteld kwam Storm
de mat af. Ook zijn tweede partij ging gelijk op. Beide heren probeerden te scoren en kwamen hier ook toe.
Storm kwam op de grond in een houdgreep terecht, maar wist hier heel mooi uit te komen. Het gevecht
ging verder, maar uiteindelijk trok Storm aan het kortste eind en moest met verlies de mat af. Meer gaan
durven en dan komt het allemaal goed!
David Martendorp was in het derde blok aan de beurt. Dit was zijn eerste grote toernooi. Erg ontdaan stond
hij dan ook om zich heen te kijken. Dit was helaas terug te zien in zijn eerste twee partijen. Na meerdere
mooie inzetten van David kwamen ze in beide partijen op de grond terecht waar hij nogal ongelukkig in de
houdgreep rolde en hier niet meer uitkwam. Hij had nu een beetje door hoe het allemaal werkte en begon te
laten zien waar hij van gemaakt is. Met een mooie heupworp scoort hij een prachtige Ippon en wint zijn
partij. Trots dat hij toch een partij kon winnen, maar helaas was het net niet genoeg voor het podium.
Famke Linnebank zat in een ijzersterke poule vol met sterke dames. De spanning was te voelen, maar ook
de focus die zij had was te zien. Haar eerste partij begon goed, maar de dames waren zeer gewaagd. Famke
kreeg haar pakking niet goed, waardoor haar worpen niet goed wilde lukken, maar voor de tegenstander
gold precies hetzelfde. Aan het eind van de partij was er dan ook geen score. Op naar de Goldenscore. Na
wat advies van de coach wist Famke haar eigen pakking te krijgen en die van de tegenstander te verstoren.
Hierdoor kon ze nu haar worp doorzetten en deze werd beloond met een Wazari. Moe, maar opgelucht
kwam ze van de mat. Haar tweede partij was tegen een felle en sterke dame. Beide dames waren links,
waardoor worpen maken erg moeilijk was. Tijdens Maté gaf de coach een aanwijzing over een worp die
geoefend was tijdens de trainingen om te gebruiken in dit soort situaties. Erg angstig hoorde ze dit aan,
daarna werd direct alweer Hajime geroepen. Beide dames pakken vast en Famke voert meteen de worp uit
en krijgt een Wazari. Op de grond weet ze de partij af te maken met een ijzersterke houdgreep. Ze stond nu
in de finale, maar was al erg moe na de zware partijen. De finale kreeg ze haar pakking niet lekker en viel
haar focus weg. Helaas kon de tegenstander hier gebruik van maken en scoorde een Wazari en niet veel
later een Ippon. Toch een hele mooie 2de plaats voor Famke!
Cecilia Linnebank was na lang wachten in het laatste blok aan de beurt, maar moest nog langer wachten.
Op haar mat moest eerst een grote jongenspoule worden afgewerkt en daarna werd er nog eens een
jongenspoule tussen geschoven. Cecilia probeerde goed haar focus te houden, maar het wachten duurde erg
lang. Haar poule werd daarna ook nog eens verandert. Van een eliminatiesysteem ging het naar een
poulesysteem met kruisfinales. Helaas was dit nadelig voor Cecilia, want ze stond in de zwaarste poule,
maar Cecilia zag het alleen maar positief: Ik ben hier om te knokken. Haar eerste partij begon gelijk fel,
beide dames zijn ijzersterk en dat was te zien. De pakking zat vast en de worpen werden aan beide zijden
geblokkeerd. Aan het eind van de partij was er dan ook geen score en moesten de meiden naar de
Goldenscore. Helaas trok de tegenstander hier aan het langste eind en kwam Cecilia in een houdgreep
terecht. Nu waren ze opeens de enige poule op de mat, wat betekende dat ze zich snel weer moest op
maken voor haar volgende partij. Ze had haar tegenstander al bekeken tijdens de wedstrijden en wist waar
ze op moest letten. Vol goede moed begon ze haar tweede partij. De partij ging weer gelijk op. Cecilia wist
een verwurging aan te zetten op de grond, maar op het moment dat de tegenstander wilde afkloppen, zei de
scheidsrechter Maté. Beide meiden gingen weer staan verder, de worp van de tegenstandster, waar ze zo
voor vreesde, kwam er toch doorheen en Cecilia kwam op de grond in een houdgreep terecht. Met verlies,
maar een voldaan gevoel stapte ze van de mat. De kruisfinales zaten er helaas niet in, maar ze heeft goed
staan knokken
Met dank aan inzet van de coaches Kramer en Maureen Vos.

