19e Noord-Oost Toernooi in Slagharen – 4 februari 2017.
Op 4 februari hebben we met 5 judoka’s van Top Judo Lelystad deelgenomen aan het
Noord-Oost toernooi in Slagharen. We zouden met 9 judoka’s deelnemen maar helaas hebben
Noor, Robin, Leon en Ettiënne door omstandigheden niet kunnen deelnemen aan dit toernooi.
Dani Ciranowski ging als eerste van start in blok 1. Heel spannend voor Dani want dit was
voor het eerst dat hij deelnam aan zo’n “groot” toernooi. Hij was dan ook heel erg
zenuwachtig maar toen Dani eindelijk de tatami op mocht was er niets meer van zijn zenuwen
te merken en wist hij met gemak door 3 van de vier partijen met winst af te sluiten door te
gaan naar de kruis finales. Ondanks een bloedneus die Dani had opgelopen tijdens zijn laatste
partij voor de kruisfinales, met een prop watten in zijn neus liet hij zich in de kruisfinale van
zijn beste kant zien. Een hele mooie en welverdiende tweede plaats voor Dani. Hij ging dus
met het zilver naar huis. Coach Cecilia was dan ook heel trots op hem.
In Blok 2 moest Famke Linnebank de tatami op.
Famke wist haar eerste partij heel overtuigend te winnen maar helaas gingen de overige
partijen niet zoals zij in gedachte had en was ondanks dat coach Cecilia heel tevreden was
over haar judo zelf helemaal niet tevreden. Helaas vandaag geen podiumplaats voor Famke.
Yaël Schipper en Virgil Pinas waren in het derde blok aan de beurt om de tatami op te gaan.
Yaël heeft al haar partijen vol overgave staan judoën maar wist ondanks haar goede inzet toch
geen podiumplaats te halen. Wel was het zoals zij zelf zei een hele leerzame dag en coach
Cecilia was dan ook heel trots op haar.
Virgil werd vandaag door Famke gecoacht en dit had een hele goede uitwerking.
Virgil liet zich heel goed coachen en volgde alle adviezen die Famke hem gaf heel goed op
wat resulteerde in hele goede resultaten. Virgil wist dan ook met groot gemak de kruisfinales
te halen. Helaas voor Virgil maakte hij hier een fout door te gaan bruggen waardoor hij een
Hansoku-make kreeg voor die partij. Ondanks dit wist Virgil toch zijn toernooi af te sluiten
met een fraaie derde plaats en ging dus met brons naar huis.
Als laatste moest Cecilia de tatami op en zij werd gecoacht door Famke. Ook hier bleek weer
een goede chemie te zijn en liet Cecilia zich heel goed coachen door Famke en volgde Cecilia
heel goed haar advies op. Weliswaar wist Cecilia haar eerste partij niet te winnen maar
ondanks dat was het wel een hele mooie leerzame partij. Tijdens haar tweede partij kreeg
Cecilia helaas een verwurging tegen en moest zij afkloppen. De scheidsrechter interpreteerde
dit afkloppen helaas als naslaan op de tegenstander en gaf Cecilia een Hansoku-make maar
dan voor het hele toernooi.
Vandaag was het ondanks dat er dus maar twee podiumplaatsen behaald zijn een hele
leerzame dag waarbij er voor het eerst volgens het nieuwe judoreglement werd gejudood.
Zaterdag 11-02-2017 staat de volgende wedstrijd op de agenda waar Famke Linnebank samen
met coach Edwin van Harten zal deelnemen aan het NK -21 in Nijmegen.

