
Wintertoernooi Dedemsvaart – 9 januari 2016.

Vandaag zijn we met 18 van onze judoka's naar het Wintertoernooi in Dedemsvaart geweest.
Dit was voor de judoka's het eerste toernooi in 2016 waarbij een aantal in een hogere leeftijdsklasse uit moesten 
komen. Dit is iets wat altijd weer extra spanning met zich meebrengt en dan ook terug is te zien in de behaalde 
resultaten.

In het eerste blok mochten Ashley Scheurwater, Chris Scheurwater, Robin Schouten en Yaël Schipper de spits 
afbijten.
Ashley wist ondanks dat zij het zwaar had, zij zat bij oudere meiden ingedeeld, aardig haar vrouwtje te staan en 
greep dan ook net naast een podiumplaats.
Chris moest voor het eerst uitkomen in de -18 en had het dan ook moeilijk maar kon toch nog goed weerstand 
bieden. Ook hij helaas net buiten de prijzen.
Robin was de hele week ziek geweest maar wild toch graag meedoen en wist ondanks dit toch een fraaie 4e 
plaats te halen.
Voor Yaël is het nog best spannend maar ondanks haar weinige wedstrijdervaring heeft zij weer heel mooi staan 
judoën en wist dan ook 3e te worden. Extra zuur is het dat er in haar poule maar 2 prijzen werden uitgedeeld.

In het tweede blok waren Lars den Hartog, Leon Oeloff en Beau Schuchard aan de beurt.
Voor Lars was het ook nog spannend want net als Yaël heeft Lars nog niet zoveel ervaring met de wedstrijden. 
Helaas viel hij dan ook net buiten de prijzen.
Leon heeft ook weer heel mooi staan judoën en wist dit dan ook af te sluiten met een fraaie 4e plaats.
Beau moest vandaag voor het eerst uitkomen in de -15 maar ondanks dat dit dus best moeilijk is wist ook hij een 
4e plaats in beslag te nemen.

In het derde blok mochten Kyan Wildeboer, Virgil Pinas,
Daniël Bruins en Demi Kuijpers hun wedstrijden judoën.
Kyan heeft ook nog niet zoveel wedstrijdervaring en wist ondanks zijn mooie wedstrijden waarbij hij zich 
uitstekend wist te verweren helaas geen podium te behalen.
Ook Virgil mocht vandaag voor het eerst uitkomen in de -15 en ook hij wist net als Beau dit heel fraai af te sluiten 
met een 4e plaats.
Daniël had het wat moeilijker vandaag en wist dan ook ondanks zijn altijd mooie judo helaas geen podiumplaats 
te halen.
Demi heeft ook weer staan judoën als een leeuwin en wist dan ook de kruisfinales te halen. Hierin ging het helaas 
wat moeilijker en greep ze net naast de prijzen.

In het laatste blok waren het Maarten van de Bosch, Ruben Dorgelo, Julius van de Berg, Noor van der Lingen, 
Rick van Grevenhof, Rick Scheurwater en Famke Linnebank die de dag mochten afsluiten.
Maarten heeft super staan judoën maar wist geen podiumplaats te halen.
Voor Ruben was het zijn eerste wedstrijd waar hij aan meedeed. Hij heeft zelfs nog nooit aan een clubtoernooitje 
meegedaan. Ondanks dat was dit niet aan hem te zien. Hij stond op de mat alsof hij hier al jaren op gestaan 
heeft. Super om te zien! helaas voor Ruben werd dit niet beloond met een prijs, hij viel net buiten de prijzen.
Julius zat in de zelfde poule als Ruben. ook hij wist ondanks zijn fraaie partijen helaas geen prijs te halen
Noor mocht vandaag ook voor het eerst uitkomen in de -15.
Zij heeft hele mooie partijen laten zien en dit werd dan ook beloond met een mooie vierde plaats.
Rick van Grevenhof viel bij zijn eerste partij heel vervelend op zijn hoofd en moest dan ook geblesseerd afhaken. 
Wij wensen Rick dan ook heel veel sterkte.
Ook voor Rick Scheurwater was het een zware dag. Hij moest dan ook al vroeg in de sporthal zijn omdat zijn 
broer en zus 's morgens al in het eerste blok zaten. Dit is altijd extra vermoeiend. Hij wist dan ook geen 
podiumplaats te halen.
Famke mocht vandaag voor het eerst officieel uitkomen in de -18.
In 2015 heeft zij al een paar wedstrijden in de -18 gejudood dus zij had al wel wat ervaring in deze klasse. Zij wist 
alleen haar laatste partij niet te winnen en werd dan ook heel mooi 2e.

Ook de coaches, Ronald, Gerrit, Anne en Ap hebben het vandaag weer reuze gedaan en behoorlijk wat 
kilometers gelopen om weer op tijd bij de diverse matten te staan om alle judoka's te kunnen coachen tijdens hun 
wedstrijden.

Al met al was het dus weer een topdag.


