
 
OFK in Lelystad – 23 april 2016 
 
Met 28 judoka's deelgenomen aan het OFK in sportcentrum de Koploper in Lelystad. 
Voor een aantal judoka's was het best een hele spannende dag daar zij weinig tot geen 
"echte" wedstrijdervaring hebben en dan in een sporthal komen waar wel ineens heel veel 
judomatten liggen met mannen/vrouwen in van die nette pakken die men ook wel 
scheidsrechters noemen. Dit is iets wat bij de beginnende wedstrijdjudoka's veel indruk maakt 
en dan ook extra spanning met zich mee brengt. Toch lieten zij zich hierdoor niet echt van de 
wijs brengen en als zij de mat op mochten konden wij genieten van hun mooie judo.  
Zij hebben dan ook veel ervaring opgedaan die zij kunnen meenemen naar de volgende 
wedstrijden. 
Natuurlijk deden ook de meer ervaren wedstrijdjudoka's onder ons mee en zij lieten dan ook 
zoals vanouds weer hun fraaie judo zien waar wij als toeschouwers met volle teugen van 
konden genieten. 
Zoals op ieder toernooi kan niet iedereen het eremetaal behalen maar vandaag wisten de 
volgende judoka's een podiumplaats te halen. 
Ashley Scheurwater wist als enige van ons een gouden medaille in de wacht te slepen. 
Zilver was er voor de allerjongste wedstrijdjudoka Jesse den Hartog en de meer ervaren  
Virgil Pinas en Cecilia Linnebank. 
Brons werd behaald door Laura van Oldeniel, Caeden Ng, Leon Oeloff, Ryan Ait-taleb,  
Elvin van Aken en Famke Linnebank. 
Wij feliciteren dan ook alle prijswinnaars.  
Voor degene die vandaag niet het podium wisten te halen een volgende keer beter,  
deze ervaring neemt niemand jullie meer af. 
 
Nu gaan we ons met zijn allen weer voorbereiden op het ABS toernooi in Dronten op  
zaterdag 7 mei waar wij met 30 judoka's aan deel zullen nemen.  
 
Ook is onze fotograaf ( Hans) vandaag weer druk in de weer geweest voor het maken van 
mooie actiefoto's die binnenkort weer net als alle andere foto's van toernooien waar wij aan 
hebben deelgenomen op de website zullen staan. 


