25 International BPO Tournament in Dalfsen op 19 maart 2016.
Gisteren hebben wij met 26 judoka's deelgenomen aan het internationale BPO
toernooi in Dalfsen. Dit is altijd weer een leuk toernooi waarbij niet alleen judo
centraal staat maar waar men ook kan kijken naar andere takken van
vecht/verdedigingsporten zoals: Sambo, Combat-Sambo, Karate en
Hand-To-Hand-Fighting. Aan dit toernooi doen dan ook naast Nederland vele
andere landen mee zoals Polen, Oekraïne, Israël, België, Duitsland.
Voor vele judoka's dus een hele ervaring om tegenover een judoka uit een ander
land te staan.
In het 1e blok mochten Ryan Ait-taleb, Ashley Scheurwater, Julius vd Berg,
Beau Schuchard, Cecilia Linnebank en Floortje Koller de mat betreden.
Ashley verloor helaas haar finale partij om plaats 1 of 2 dus sloot zij haar
toernooi af met een mooie 2e plaats.
Ryan, Floortje en Cecilia wisten beslag te leggen op een 3e plaats.
Helaas wisten de andere judoka's uit dit blok geen podiumplekken te behalen.
Blok 2 was voor Lars den Hartog, Rinze Ait-taleb, Noor van der Lingen, Famke
Linnebank, en Jackson Ilo.
Famke wist al haar wedstrijden overtuigend te winnen en hiermee dan ook een
zeer verdienstelijke 1e plaats te behalen.
Rinze en Noor wisten beide het podium te behalen met een 3e plaats.
Verder wisten de overige judoka's uit dit blok geen van allen het podium te
behalen.
Wel liet meester Jackson iedereen nog behoorlijk schrikken
In zijn 2e wedstrijd was hij goed op dreef maar hij kwam verkeerd te vallen en
had heel veel pijn aan zijn nek. Nadat de EHBO en Marije (moeder van Yaël)
Jackson grondig hadden onderzocht had men toch besloten dat Jackson beter
goed onderzocht kon worden in het ziekenhuis. Dus Jackson ging met de
ambulance naar het ziekenhuis. Gelukkig viel alles mee en mocht Jackson met
een paracetamol, spierpijn en een stijve nek weer naar huis. Wij wensen Jackson
heel veel sterkte.
In blok 3 waren Yaël schipper, Caeden Ng, Sarah Somers, Bjorn Wulffele, Kyan
Wildeboer, Maarten vd Bosch, Elvin v Aken en Daniël Bruins aan de beurt.
Caeden wist net als Famke al zijn wedstrijden overtuigend te winnen en dus een
wel verdiende 1e plaats voor hem.
Kyan moest alleen in zijn finale partij zijn meerdere erkennen en dus een 2e
plaats voor hem.
Yaël wist haar toernooi af te sluiten met een hele mooie 3e plaats.
Ook hier wisten de anderen vandaag geen podiumplaatsen te halen.

In blok 4 werd vandaag de dag afgesloten door Jesse den Hartog, Laura van
Oldeniel, Anna van Oldeniel, Virgil Pinas, Femke van Oldeniel, Chris
Scheurwater en Robin Schouten.
Alleen Chris wist hier het podium te behalen met een 3e plek.
voor de rest dus geen podiumplaatsen behaald in dit blok.
Wij feliciteren dan alle prijswinnaars met hun behaalde prijzen en ondanks dat
alle andere judoka's dan geen podiumplaats hebben behaald vandaag kunnen zij
trots zijn op hun behaalde resultaten en iedereen heeft mooi judo laten zien.
Al met al hebben we vandaag een score van 2x goud, 2x zilver
en 8x brons waar de coaches (Gerrit de Ronde, Esther Verwijs,
Cecilia Linnebank en Famke Linnebank) dan ook met trots op terug kunnen en
zullen kijken.

