Wedstrijd verslag van het Lente toernooi te Wehl, 6 mei 2017.
Voor Noor van der Lingen, Zoë van den Berg en Ginato Florencia was het een vroegertje bij het
Lentetoernooi. Zij mochten direct in blok 1 van start.
Noor ging heel goed haar toernooi in en heeft dan ook heel goed staan judoën maar wist ondanks dat
zij hele mooie combinaties liet zien haar tegenstanders net niet genoeg te verrassen waardoor er
vandaag geen podiumplaats voor haar in zat.
Ginato was direct aan de beurt waar hij al snel een waarschuwing (Shido) kreeg voor het zonder
techniek naar de grond te gaan. Na een mooie combinatie (Wazari) kwam hij op voorsprong en wist
deze vast te houden.
In zijn volgende partij loopt hij mee en geeft te weinig weerstand en krijgt een mooie heupworp
(Ippon) tegen. Ook in zijn 3e partij een spannend gevecht, beide judoka’s zijn gewaagd aan elkaar.
Ginato probeert met een snelle schouderworp te scoren maar wordt geblokt, dan nog een poging en
draait zelf op zijn rug (Wazari) tegen. Hij weet deze achterstand niet meer weg te werken en verliest
dan ook. Ginato heeft weer hard geknokt voor meer en we gaan op naar het volgende toernooi en nog
een beter resultaat.
Zoë mag starten tegen een voor haar onbekende judoka. Na even aftasten pakt ze het initiatief en
weet met een mooie schijnbeweging haar achterwaarts te werpen (Wazari). Ze houdt deze voorsprong
vast waarbij haar tegenstandster nog 2x een waarschuwing krijgt voor inactiviteit (Shido).
De volgende ronde wordt een actie vervolgd op de grond waarbij ze met een mooie kanteling een
ijzersterke houdgreep weet te maken (Ippon) In de finale gaat het lang gelijk op, Zoë weet na een
combinatie fraai te scoren (Wazari). Beide judoka’s weten elkaar niet meer te verschalken en de winst
met de daarbij behorende 1e plaats is binnen.
In het tweede blok was Kyan Wildeboer aan de beurt.
Kyan zat in een hele grote poule van 20 judoka’s waardoor hij dus goed op zijn hoede moest wezen om
een plek op het podium te veroveren. Kyan was hierdoor zeer goed gefocust en was dan ook vast van
plan om het podium te halen.
Hij wist dan ook met zijn prachtige judo zeer overtuigend door te dringen naar de kruisfinales. In de
kruisfinale raakte Kyan doordat hij vermoeid raakte zijn focus een beetje kwijt en moest toen ook in
zijn tegenstanders zijn meerdere erkennen. Helaas voor Kyan vandaag dus ook geen podiumplaats.
In blok 3 mochten Virgil Pinas, Elvin van Aken en Famke Linnebank de mat op.
Virgil ging heel voortvarend van start met zijn wedstrijden maar wist helaas zijn pakkingen niet goed
onder controle te krijgen waardoor hij niet aan zijn judo toekwam. Helaas ook voor Virgil vandaag geen
podiumplaats.
Elvin van Aken heeft heel goed staan judoën en wist dan ook zeer overtuigend zijn eerste twee
wedstrijden met winst af te sluiten. Helaas ging het tijdens zijn wedstrijden mis doordat Elvin ineens
heel misselijk werd en moest overgeven. Hierdoor dus einde toernooi voor Elvin.
Famke Linnebank was weer zeer goed gefocust en gebrand om een podiumplaats te halen. Zij wist dan
ook zeer overtuigend haar eerste twee wedstrijden met Ippon te winnen. Bij haar laatste wedstrijd om
het goud wist Famke niet aan haar spel te komen doordat zij haar pakking niet goed op orde kreeg en
wist dan ook deze partij niet te winnen. Toch een zeer verdiende zilveren medaille voor Famke.
Cecilia Linnebank mocht als laatste van allemaal in het vierde blok het toernooi afsluiten. Cecilia was
zeer goed op dreef en wist haar eerste partij hierdoor ook zeer overtuigend met Ippon te winnen.
Tijdens haar tweede partij liet Cecilia zich een beetje verrassen en helaas verloor ze dan ook deze
partij. Gelukkig wist zij zich heel goed te herpakken en door weer overtuigend te staan judoën in haar
partij om het brons wist zij haar tegenstander dan ook te verslaan. Voor Cecilia dus een welverdiende
bronzen medaille.

