
Examens en ABK Toernooi en afsluitend jaarlijkse BBQ. – vrijdag en zaterdag 1 en 2 juli 2016. 
 
Vandaag (zaterdag) hadden we een hele drukke maar vooral super gezellige dag bij 
Judoschool Lelystad.  
Nadat we gisteravond al begonnen waren met de bandenexamens waren vanmorgen ook nog 
de twee groepen van meester Justin aan de beurt om hun examen te doen. Natuurlijk konden 
hier ook nog de judoka's aan deelnemen die gisteravond niet mee konden doen.  
Ook deze judoka's hebben allemaal hun best gedaan en konden dan ook tevreden naar huis 
met een welverdiende band of slip. 
 
Vanmiddag was er nog het allerlaatste ABK toernooi van dit seizoen. Het was dan ook een 
hele leuke maar vooral gezellige middag met heel veel spannende wedstrijden en super 
mooie worpen. 
Natuurlijk werd er ook nog gejudood om de nog o zo belangrijke punten op de 
medaillespiegel te behalen, want vandaag zouden ook hiervan de winnaars bekend worden 
gemaakt en de wisselbekers worden uitgereikt. 
Nadat alle wedstrijden waren gestreden en de punten bekend waren die nog konden worden 
bijgeschreven bij de medaillespiegels konden de bekers worden uitgereikt. 
Bij de -12 mocht Ashley Scheurwater dit jaar de fraaie wisselbeker voor een jaar mee naar 
huis nemen. 
Ashley is de eerste judoka in de -12 klasse die een kans maakt om als zij 3 jaar achter elkaar 
op de eerste plaats eindigt de wisselbeker te houden.  
Kyan Wildeboer wist als tweede en Maarten van den Bosch als derde te eindigen. 
Bij de 12+ wist Famke Linnebank, nadat zij vorig seizoen de wisselbeker al mocht houden, 
voor de 4e keer de wisselbeker te bemachtigen.  
Virgil Pinas eindigde als tweede en de derde plaats was voor Robin Schouten. 
Deze week zal de volledig bijgewerkte medaillespiegels weer te zien zijn op de website en kan 
je zien hoeveel punten iedereen dit seizoen behaald heeft. 
 
Vanavond hadden we onze jaarlijkse BBQ. Altijd weer een hele leuke afsluiting voor alle leden 
en hun familie waarbij we met zijn allen terug kijken op een heel sportief en gezellig 
judoseizoen. 
 
Natuurlijk gaan wij nog twee weken door met trainen en dan kunnen wij met zijn allen 
genieten van een welverdiende vakantie (van 16-07-2016 t/m 28-08 2016) om dan na de 
vakantie weer fris de tatami op te gaan. 
Namens alle trainers wens ik dan ook iedereen vast een hele fijne en zonnige vakantie toe. 


