BPO Toernooi – Hasselt – 21 mei 2016.
Gisteren hebben we met 15 judoka’s meegedaan aan het BPO judo toernooi in Hasselt.
Het was een hele leuke dag en zijn met 2 gouden, 4 zilveren en 4 bronzen medaillewinnaars
naar huis gegaan. Dus een hele goede prestatie van onze judoka’s.
Als eerste mochten in het tweede blok Ashley, Sendo, Yaël, Virgil, Famke en Chris de mat op
en konden wij van hun judo genieten.
Ashley wist 2 van haar 4 partijen met een ippon te winnen en hierdoor een fraaie tweede
plaats te behalen.
Sendo had het moeilijker vandaag en wist nog wel met een wassari en een ippon 2 van de 4
wedstrijden te winnen maar had hierdoor net te weinig punten om het podium te behalen.
Yaël had vandaag haar dag en wist 4 van de 5 partijen met ippon te winnen waardoor zij met
een gouden medaille naar huis mocht gaan.
Ook Virgil stond vandaag zijn mannetje en wist 2 van de 3 partijen met ippon te winnen en
ging hierdoor met het zilver naar huis.
Famke wist haar eerste 2 partijen met een ippon te winnen. Helaas wist zij dit niet vast te
houden en verloor haar derde partij. Tijdens haar vierde partij kwam zij op haar pols te vallen
waardoor zij geblesseerd verder moest judoën en mede hierdoor ook haar laatste twee
partijen verloor. Toch nog brons voor Famke.
Chris had het moeilijk en wist ondanks dat hij heel goed heft staan judoën geen van zijn
partijen met winst af te sluiten dus geen podiumplaats voor Chris.
In het derde blok waren Lars, Maarten, Noor, Beau en Elvin aan de beurt.
Lars moest vandaag voor het eerst in een zwaardere gewichtsklasse uitkomen en had het
hierdoor zichtbaar moeilijk. Hij wist hierdoor dan ook helaas geen van zijn partijen te winnen
en ook voor hem dan helaas geen podiumplaats vandaag.
Maarten wist 1 van zijn 4 partijen met ippon te winnen en behaalde hierdoor het fraaie brons.
Noor mocht vandaag als eerste tegen het meisje judoën waar zij vorige week ook tegen
moest in Drachten en waarbij zij K.O. ging, dus extra spannend voor Noor. De ontlading was er
dan ook toen zij van haar won met ippon. Ook haar volgende partij wist zij met ippon te
winnen. De volgende 2 partijen verloor zij helaas maar toch nog een bronzen medaille.
Beau had het moeilijk en wist helaas maar 1 van zijn partijen te winnen met een ippon
waardoor er voor hem geen medaille inzat vandaag.
Elvin wist 4 van zijn partijen met ippon te winnen en verloor helaas zijn laatste finale partij
waardoor hij genoegen moest nemen met het zilver.
Jesse, Efraim Leon en Robin waren in het laatste blok van de dag aan de beurt.
Jesse en Efraïm, de benjamins onder ons, zaten beiden in de zelfde poule en hebben alle twee
heel mooi judo laten zien. Beide jongens wisten 3 van de partijen met ippon te winnen en
verloren alleen de wedstrijd tegen de latere nummer 1. Daarna moesten zij onderling nog
judoën voor plaats 2 en 3 welke door Efraim met winst werd afgesloten. Een zilveren medaille
was er dus voor Efraïm en het brons voor Jesse.
Leon had vandaag niet helemaal zijn dag en wist vandaag dan ook geen medaille te halen.
Robin moest er tegenaan vandaag en heeft heel veel partijen moeten judoën. Door 3 van de 4
partijen met ippon te winnen wist hij de kruisfinale te halen. Hierin wist hij alle 2 zijn partijen
met ippon te winnen. Dus het goud was meer dan verdient.

