Zaterdag 5-11-2016 hadden we een drukke dag met 3 verschillende toernooien.
We deden met 25 judoka's onder de 15 jaar mee aan het ABK toernooi in Swifterbant.
Dit is altijd weer een heel leuk toernooi waarbij je het kan opnemen tegen andere judoka's
uit de regio.
Van onze judoka's wisten er 5 met een gouden, 6 met een zilveren en 5 met een bronzen
medaille naar huis te gaan. Voor alle andere judoka's was er een troostmedaille zodat ook zij
niet met lege handen naar huis gingen maar beloond zijn voor hun prestaties.
Ook was er bij het ABK toernooi tijd vrij gemaakt om voor de senioren een leuk newasa
toernooi te houden waar Marije Beenske voor de judoschool aan deel nam. Zij wist een fraaie
2e plaats te halen. De coaches Maikel en Esther waren zeer tevreden en hebben genoten
van alle judoka's die hebben meegedaan.
Coach Ap is met Noor, Kyan, Maarten, Robin, Famke en Cecilia naar Dalfsen gegaan om deel
te nemen aan het 1eVechtdaltoernooi.
Noor en Kyan die allebei in een voor hun nieuwe gewichtsklasse moesten uitkomen hebben
heel goed staan judoën maar zijn net buiten de prijzen gevallen.
Maarten wist met zijn mooie judo de finale te behalen maar moest hier in zijn tegenstander
zijn meerdere erkennen en haalde dus een zeer verdienstelijke 2e plaats.
Robin wist ook door goed en mooi judo de finale te halen die hij helaas op een strafje verloor
dus ook voor hem een 2e plaats.
Cecilia en Famke zaten vandaag bij elkaar in de poule en moesten het dus ook tegen elkaar
opnemen.
Cecilia wist uiteindelijk met de 1e plaats en Famke met de 2e plaats huiswaarts te gaan.
Ook deden Rinze Ait-taleb, Ryan Ait-taleb, Leon Oeloff, Elvin van Aken en Virgil Pinas mee
met de teams -10, -12, -15 van Shoganai- Judoschool Lelystad aan het zeer zware
Theo Meijer teamtoernooi in Leusden.
Het team -10 had het zichtbaar moeilijk en wist dan ook geen podiumplaats te halen.
Het team -12 deed het beter en wist zeer verdienstelijk een 4e plaats te halen.
Het team -15 had het ook heel moeilijk en wist helaas geen partij met winst af te sluiten.
Alleen Virgil wist ondanks dat hij in een zwaardere gewichtsklasse was geplaatst zijn partij
te winnen maar dit was niet genoeg om met het team door te gaan naar de volgende ronde.
Ondanks dat geen van de teams met een prijs naar huis ging hebben zij toch genoten
van dit toernooi en weer heel veel geleerd.
Nu gaan we ons weer voorbereiden op het Adidas Internationale Residentie toernooi
van 12 en 13 november in Den Haag.

