Bokaal van het Noorden - Drachten - 14 mei 2016.
Vandaag waren er niet alleen de teamwedstrijden in Markelo, maar namen Yaël Schipper,
Virgil Pinas, Noor van der Lingen, Robin Schouten, Famke Linnebank en Cecilia Linnebank
deel aan het Bokaal van het Noorden in Drachten. Zij werden vandaag gecoacht
door Anne Holtrop.
Robin mocht vandaag als eerste de mat op voor de Judoschool en was heel goed in vorm
vandaag. Hij wist al zijn partijen met winst af te sluiten en dus was er een gouden medaille
voor hem.
In blok 2 waren Virgil, Noor en Cecilia aan de beurt.
Virgil had het erg zwaar vandaag en wist dan ook, ondanks zijn iedere keer weer mooie judo,
geen podiumplaats te behalen.
Noor heeft ons vandaag behoorlijk laten schrikken door in haar tweede partij knock-out
te gaan waardoor vandaag voor haar het toernooi over was. Gelukkig viel na controle bij de
huisartsenpost in Drachten alles erg mee en zal zij vandaag nog wat duizelig zijn maar na een
nachtje goed slapen zal het allemaal weer over zijn. Wij wensen Noor dan ook heel veel
beterschap.
Cecilia begint weer aardig op haar oude niveau terug te komen en wist haar eerste partij
met winst af te sluiten. Daarna moest zij nog haar meerdere erkennen in de andere twee
tegenstanders. Toch een mooie derde plaats en 10 punten op de oranje kaart erbij voor
Cecilia. Helaas was er geen medaille voor haar daar er in deze poule alleen een medaille was
voor plaats 1 en 2.
Yaël en Famke waren in blok 3 aan de beurt.
Yaël wordt ieder toernooi een beetje zekerder van haarzelf en wist vandaag dan ook weer
heel mooi te judoën en een aantal partijen met winst af te sluiten. Zij zat in een grote poule
en wist ondanks haar gewonnen partijen helaas net geen podium te halen. Zij werd vijfde.
Famke wist vandaag twee van de vier partijen met winst af te sluiten en er was dan ook een
bronzen medaille voor haar.
Al met al was het een dag waarbij iedereen weer mooi heeft staan judoën en Anne met trots
op terug zal kijken

