
Toernooiverslag 6e Internationaal JPT Urenco te Almelo. 

Op zaterdag 1 april stonden de judoka’s uit Lelystad te trappelen voor de weging om vervolgens te strijden 

om de bokalen.  

In blok één waren Elvin van Aken en Ettienne Mulder aan de beurt: 

Elvin en Ettienne mochten als eerste het spits afbijten voor Top Judo Lelystad en in het eerste blok de mat 

op. 

Elvin (-50kg) zat goed in zijn wedstrijden en wist dan ook zijn eerste 2 partijen met winst af te sluiten door 

gevarieerd judo te laten zien. 

In zijn derde partij wist geen van de judoka’s te scoren wat dus verder ging in een golden score. Na 6 

minuten in de golden score nam de vermoeidheid de overhand en kreeg Elvin een straf (Shido) waardoor 

hij dus alsnog de partij verloor. Door de vermoeidheid in zijn vorige partij wist Elvin zich niet zo goed 

meer op te peppen en verloor hierdoor ook zijn volgende partij. Veel strijd geleverd met een mooie 5e 

plaats voor Elvin. 

Voor Ettienne (-38kg) was dit het eerste “grote” toernooi waar hij aan meedeed. Dit is altijd weer extra 

spannend omdat je dan als judoka eigenlijk niet goed weet wat er allemaal gebeurd. Ineens zijn er dan wel 

heel veel matten en allemaal mannen en vrouwen in van die nette pakken die ze scheidsrechters noemen. 

De spanning was dan ook heel duidelijk te merken en nam dan ook de overhand waardoor Ettienne niet aan 

zijn eigen spel toekwam. Geen winstpartijen voor Ettienne maar wel een hele ervaring rijker. Op naar het 

volgende toernooi. 

In blok 3 mochten Zoë van de Berg, Kyan Wildeboer, Gelino Wondel, Robin Schouten en Famke 

Linnebank de mat op voor Top Judo Lelystad. 

Zoë (-36 kg.) In een nieuwe gewichtsklasse begint ze vandaag, na even aftasten wordt de 1e aanval nog 

geblokt. Na een onderbreking weet ze met een fraaie beenworp (Ippon) te winnen. De volgende partij is 

vandaag gelijk de finale, ze weet niet echt een goede aanval te maken, na opnieuw een aanval met 

schouderworp rolt ze mee (Wazari) en komt op achterstand. Wat er ook geprobeerd wordt het lukt niet om 

zelf te scoren, na opnieuw een aanval reageert ze door mee te rollen (Wazari) en verliest hierdoor de partij. 

Vandaag met veel inzet gestreden, maar met een 2e plaats toch een beloning voor de vele trainingsuren. 

Kyan ging heel voortvarend van start en wist alle 4 zijn partijen met winst af te sluiten waardoor hij in de 

kruisfinale kwam te staan. 

Helaas wist Kyan hier zijn eerste partij niet te winnen waardoor hij alleen nog kon strijden voor het zilver 

of het brons. Zijn partij om het zilver of brons had Kyan zich weer helemaal herpakt en wist zijn partij heel 

vlot te winnen met een schitterende schouderworp. Ippon voor Kyan en dus een zeer verdiende 2e plaats. 

Gelino (-34 kg.) voor hem begon een bijzonder toernooi, in zijn 1e partij wisten beide judoka’s niet te 

scoren. Door passiviteit in de “golden score” verloor hij na zeker 3 minuten nipt (Shido) Nu bleek dat zijn 

poule verkeerd was ingevuld en deze partij niet gepland was, veel onnodige energie verlies. Zijn volgende 

partij begon hij sterk, maar liep bij het grondwerk in een verwurging en gaf op (Ippon) Ook zijn 3e partij 

was gelijk opgaand, maar nu weet Gelino na een knappe kanteling met een houdgreep (Ippon) te winnen. 

Hij mocht opnieuw tegen Robin, beide van Top Judo Lelystad. Ook nu weten beide judoka’s elkaar niet te 

verschalken, opnieuw verlenging. Gelino gaat door met aanvallen, waarbij zijn tegenstander door zonder 

techniek naar de grond een waarschuwing krijgt (Shido) en verliest. Ook in zijn 5e partij wordt hard 

geknokt maar helaas rolt hij in een ijzersterke houdgreep (Ippon) en verliest, een fraaie 5e plaats. Is 

vandaag een mooi prestatie. 

Robin (-34kg) zat dus in dezelfde poule als Gelino en moest zijn eerste partij tegen Gelino. Beide judoka’s 

wisten niet te scoren dus volgde een golden score die Robin na 3 minuten wist te winnen met een Shido. 

Doordat de poule verkeerd was ingevuld telde deze wedstrijd niet mee en dus moest hij weer van voor af 

aan beginnen. Door deze partij had hij veel onnodige energie verloren waardoor hij zich niet goed meer 

wist te herpakken. Veel strijd geleverd met helaas geen podiumplaats voor Robin. 



Famke (-63 kg) 

Famke was nog herstellende van de griep waar zij deze week last van heeft gehad en dit was nog terug te 

zien in haar partijen. Niet helemaal fit aan de start verschenen. Wel, zoals wij Famke kennen, fanatiek de 

mat op. Dus aanvallen, door het niet fit zijn helaas ook de technieken niet helemaal door kunnen zetten. 

Wat resulteerde in 2 verlies en twee winst partijen. Goede leermomenten eruit gehaald en nu volgende 

week fit op het NK -18 want dat is de wedstrijd waar het om gaat. Go for it! 

In het 4e blok waren Pepijn Braam, Virgil Pinas, Noor van der Lingen en Yaël Schipper aan de beurt om de 

mat op te gaan. 

Pepijn (-46 kg.) de eerste ronde een vrij loting, dan tegen een Duitse judoka waar gelijk hard wordt gewerkt 

om op voorsprong te komen. Door een mooie beenworp (Wazari) is er een voorsprong, wat er ook gedaan 

wordt beide judoka’s weten geen verandering te realiseren dus de winst is binnen.  

Ook zijn volgende partij gaat gelijk op, nu weet hij kort achter elkaar met beenworpen te scoren (3x 

Wazari) en staat door deze winstpartij in de finale. Zijn tegenstander is een oude bekende die graag de 

worpen van Pepijn overneemt. Ook vandaag is het antwoord nog niet voldoende, 2x een overname 

(Wazari) zorgt voor een achterstand. Wat er ook gedaan wordt het lukt niet om op voorsprong te komen. 

Pepijn mag na 3 zware partijen dan ook tevreden naar huis met een 2e plaats. 

Virgil was de eerste ronde uitgelood en toen hij eindelijk de mat op mocht ging het niet al te best. Hij 

kwam al vrij snel verkeert te vallen waardoor hij op zijn nek terecht kwam. Ter controle moest hij met de 

ambulance mee naar het ziekenhuis waar na het maken van foto’s en scans bleek dat er gelukkig niets aan 

de hand was en hij weer naar huis mocht.  

Ook Noor was de eerste ronde uitgelood en toen zij eindelijk de mat op mocht ging zij voortvarend van 

start en wist al snel haar eerste partij naar zich toe te trekken en met winst af te sluiten. Bij haar volgende 

twee partijen moest zij haar meerdere erkennen in haar tegenstanders en verloor dan ook deze partijen . 

Prima partijen gejudood met helaas geen podiumplaats voor Noor. 

Yaël deed het super goed vandaag en wist in de voorronde twee van de drie partijen met winst af te sluiten 

waardoor zij in de kruisfinale kwam, dit door goed en gevarieerd judo te laten zien. De technieken die 

getraind zijn de laatste periode kon je goed terug zien bij Yaël. In deze kruisfinale moest zij haar meerdere 

erkennen en wist helaas geen partij meer te winnen maar toch heel verdienstelijk met een hele mooie 4e 

plaats op het podium. 

 


