
Vandaag zijn we met 20 van de 24 opgegeven judoka's van Judoschool Lelystad afgereisd 
naar Dronten voor het ABS toernooi in Dronten. 
Altijd een heel leuk toernooi om ons wedstrijdseizoen mee af te sluiten.
Helaas moesten Edurne Kessing, Arjan Weesepoel, Julius van de Berg en Sendo van de 
Nieuwengiesse zich afmelden voor dit toernooi.

In blok 1 mochten vandaag Yaël Schipper, Finn van de Nes, Maarten van den Bosch, Leon 
Oelloff en Ashley Scheurwater de spits afbiiten. Dit zijn de jongste judoka's van Judoschool 
Lelystad die vandaag meededen.
Voor Yaël en Finn was het super spannend want voor hen was dit het eerste grote toernooi 
waar zij aan meededen. Ook voor Ashley die nu voor de derde keer meedeed was het nog 
super spannend allemaal. 
Gelukkig waren Maarten en Leon om deze drie een beetje gerust te stellen.
Yaël wist ondanks dat het haar eerste toernooi was toch een welverdiende tweede plaats te 
halen. Heel knap gedaan hoor Yaël.
Finn vond het allemaal iets moeilijker en vond het allemaal wel heel spannend maar 
desondanks heeft hij super staan judoën en wist toch nog een partij met winst af te sluiten 
maar dit was helaas niet genoeg voor een podiumplaats.
Ashley, Maarten en Leon zaten met zijn drieën in een poule.
Ashley wist zich heel goed haar mannetje te staan tussen alle mannen maar kwam helaas net 
iets te kort om het podium te halen.
Maarten heeft al op meerder toernooien gestaan en dit was toch duidelijk te zien. Toch viel 
ook Maarten helaas net buiten de prijzen maar ondanks dat echt super staan judoën.
Leon had meer geluk en wist met zijn mooie judo een fraaie derde plaats te halen. Dat word 
dus trots bij zijn spreekbeurt over judo op school zijn welverdiende beker showen.

In Blok 2 waren Noah Vermeij, Beau Schuchard, Elvin van Aken, Daniël Bruins, noor van 
der Lingen, Robin Schouten en Floortje koller aan de beurt.
Noah heeft heel mooi staan judoën maar helaas kwam hij nog net iets te kort om het podium 
te helen.
Beau heeft ook laten zien wat hij allemaal kon en was ook duidelijk te merken dat hij heel 
veel bijgeleerd heeft dit seizoen maar ook hij kwam helaas net iets te kort om op het podium 
te staan.
Elvin van Aken was vandaag weer eens goed op dreef en was schijnbaar de verwurgingen van 
vorige week op het Heidetoernooi in Ede die hij tegen had nog niet vergeten en dacht dit laat 
ik mij niet nog een keer gebeuren en wist dan ook alle partijen winst af te sluiten en werd dus 
fraai eerste.
Daniël zat in de zelfde poule als Elvin en kwam helaas nog net iets te kort om op het podium 
te komen maar heeft echt heel mooi staan judoén en ook bij hem was duidelijk te zien dat hij 
er dit seizoen veel heeft bijgeleerd door de wedstrijden.
Noor van der Lingen ging weer als een speer zoals bijna dit hele seizoen en wist met haar 
mooie judo een hele fraaie derde plaats te halen.
Robin heeft er dit seizoen ook veel bijgeleerd en wist dan ook zijn hoofd koel te houden en 
het toernooi af te sluiten met ook al een fraaie derde plaats.
Floortje had het zichtbaar wat moeilijker maar desondanks liet zij zich niet van de wijs 
brengen en heeft heel mooi judo laten zien maar helaas was het net niet goed genoeg om het 
podium te halen.

In blok 3 mochten Rick Scheurwater, Nigel Wessels, Chris scheurwater,Famke Linnebank, 
Demi Kuipers en Jules van Gemert de mat op.
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Na vorige week voor het eerst op een toernooi te hebben meegedaan ( Ede) wist Rick ondanks 
dat hij vanmorgen eerst nog een voedbalwedstrijd te hebben gehad heel fraai een derde plaats 
te halen. Rick heeft heel mooi judo laten zien.
Nigel zat in de zelfde poule als Rick en wist alle partijen naar zich toe te trekken en dus een 
eerste plaats voor hem.
Chris dacht wat mijn broertje kan kan ik ook en wist met zijn judo net als zijn broertje een 
derde plaats te halen.
Famke heeft zichtbaar een plan voor zichzelf getrokken en wil door mee te doen aan de 
wedstrijden in de -18 alleen maar veel leren en ervaring opdoen voor als zij straks echt in de 
-18 komt,dus Ap je vraag die je vaak stelt aan de judoka's voor hun wedstrijd ( wat is je plan 
en hoe ga je het doen) komt toch nog uit.
geen podiumplaats maar wel weer veel geleerd en ervaren voor haar.
Demi had er echt zin in vandaag en ook aan haar kon je duidelijk zien dat ze veel geleerd 
heeft met de wedstrijden dit seizoen. Zij wist dan ook een mooie derde plaats te behalen.
Jules heeft ook duidelijk een plan voor zichzelf getrokken en dat heeft hij dan ook goed laten 
zien vandaag. Een wel verdiende eerste plaats voor hem.

In blok 4 mochten Rick van Grevenhof en Virgil Pinas de dag afsluiten.
Voor Rick is dit wedstrijdseizoen best heel moeilijk daar hij vaak moet judoën tegen jongens 
die veel meer wedstrijdervaring hebben dan hij maar ondanks dat laat hij zich niet het kaas 
van het brood eten en weet hierdoor aardig zijn mannetje te staan. helaas nog net niet goed 
genoeg voor het podium.
Virgil heeft weer gedaan waar hij goed in is en dat is mooi judo laten zien. hij wist het 
toernooi dan ook af te sluiten met een eerste plaats.

Al met al hebben we het wedstrijdseizoen dus met mooie resultaten afgesloten en konden 
vandaag dus met 4 x goud, 
1 x zilver, 6 bronzen plekken en heel veel ervaring huiswaards gaan.

De coaches Ap de vries, Cecilia Linnebank, Gerrit de Ronde, Anne Holtrop en Ronald 
schouten kunnen dan ook terug kijken op een heel mooi en geslaagd toernooi. 

Rest mij nu alleen nog om alle judoka's te bedanken voor hun mooie judo dat zij bij alle 
wedstrijden van dit seizoen hebben laten zien.

Graag wil ik ook alle ouders bedanken voor het brengen van de judoka's naar de wedstrijden 
en hun sportieve aanwzigheid bij de wedstrijden.

Ook wil ik de fotografen Dylan Breggemans en hans Linnebank bedanken voor het maken 
van de vele mooie foto's die altijd weer te bewonderen zijn op de website. (www.jsl-online.nl)

Als laatste wil ik ook nog alle coaches bedanken voor het coachen tijdens de wedstrijden en 
dan niet alleen het schouderklopje als er een wedsrtijd gewonnen was maar vooral het 
troosten als er eens iets niet ging zoals het hoorde en dan de altijd weer bemoedigende 
woorden waardoor de judoka dan weer met volle tevredenheid naar huis kon gaan. 
Kortom bedankt juliie zijn topcoaches.

Dit was dan mijn laatste wedstrijdverslag van dit seizoen en hopelijk kan ik in het nieuwe 
seizoen weer vele mooie verslagen maken.
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