
 
Vandaag heeft Judoschool Lelystad met 26 judoka's ( er waren 2 afmeldingen) 

deelgenomen aan de Open Ommer Judo Kampioenschappen in Ommen.  
Voor veel judoka's was dit het eerste "grote" toernooi waar zij aan deelnamen 
waardoor het voor hen, de coaches en natuurlijk de ouders extra spannend was 

want hoe zouden deze judoka's met deze spanning omgaan. Er waren natuurlijk 
scheidsrechters in van die nette pakken en dan ook nog zoveel matten waardoor 

het voor deze judoka's natuurlijk extra spannend was. Maar ondanks alles wisten 
zij hier heel goed mee om te gaan en heeft iedereen heel mooi judo laten zien. 
 Normaal komt er over iedere judoka een klein verslagje maar dat is met zoveel 

deelnemers eigenlijk niet te doen want dan krijgen we zo'n lap tekst waar geen 
doorkomen is dus zal ik het een beetje kort proberen te houden en alleen de 

klasseringen vermelden. 
 

 
 Een 1ste plaats was er voor: Arjan en Noor 
 Een 2e plaats was er voor: Famke, Maarten, Ryan, Virgil en Kyan 

 Een 3e plaats was er voor: Elvin, Sarah, Daniël en Demi. 
 Zij konden alle 11 met een mooie standaard naar huis. 

 
 Beau, Job, Jesse, Robin, Anna, Yaël, Wessel, Chris, Sendo, Floortje, Rinze en 
Ashley wisten geen podium te behalen maar gingen wel allemaal met een mooie 

medaille naar huis. 
 

 Voor Femke, Laura en Rick was het een ander toernooi die zij beide helaas 
vroegtijdig moesten beëindigen.  
Femke was tijdens haar eerste partij door haar enkel gegaan en nadat zij bij 

EHBO was geweest was het verstandiger om toch even een foto te laten maken. 
Gelukkig bleek uit de foto dat er niets ernstig aan de hand was en zal het met 

rust gauw weer beter gaan.  
Laura moest eigenlijk een blok later dan Femke de mat op maar moest nu 
natuurlijk met haar zus Femke mee waardoor zij vandaag niet meer kon judoën. 

 Rick kreeg tijdens zijn eerste partij een armklem tegen waardoor zijn arm 
overstrekt was waardoor het niet verstandig was om nog verder te judoën. 

 Ik wens hen dan ook heel veel beterschap toe. 
 
 Al met al was het weer een toernooi waar de coaches Gerrit, Ap Esther, Ronald , 

Cecilia en Famke met trots op terug kunnen kijken. 
 Ook zullen we binnenkort weer alle mooie aktie foto's die van de judoka's zijn 

gemaakt door Hans kunnen bewonderen op de website (www.jsl-online.nl )  
 
Nu gaan we weer trainen voor de volgende wedstrijden en het komende examen 

( 28 november) en mag Cecilia nu toch echt gaan genieten van haar 
zwangerschapsverlof. 


