19 december 2015
Judoschool Lelystad
18 uur ·
Gisteren was het weer een drukke dag voor de judoka's en de coaches van
Judoschool Lelystad.
Danny Sinnecker en Dylan Breggeman hebben in Markelo hun examen gedaan
voor hun 1ste dan en de familie scheurwater (Ashley, Chris en Rick), Noor van
der Lingen Virgil Pinas en coach Ronald Schouten zijn afgereisd naar Hoogeveen
voor het Kerst judo toernooi.
Danny moest in Markelo als eerste de mat op en voor de jury zijn examen laten
zien. Hij heeft een schitterend examen gedaan en ...is dan ook vol overtuiging
geslaagd voor zijn 1ste dan.
Even later moest Dylan voor een totaal andere jury de mat op om zijn examen te
laten zien en ondanks dat Dylan een schitterend examen heeft laten zien was
deze jury helaas niet helemaal tevreden en moet Dylan het in juni 2016 nog een
keer laten zien.
In Hoogeveen moest Chris in het eerste blok voor de judoschool de mat op. Chris
wist heel goed tegenstand te houden maar helaas was dit net niet genoeg om
zijn partijen te winnen en dus geen prijs voor Chris.
In het tweede blok mocht Ashley de mat op voor de judoschool.
Ashley had het erg zwaar want moest als enige meisje tegen jongens judoën. Zij
wist hierbij goed haar "mannetje" te staan en ging er vol overgaven tegenaan en
gaf zich echt niet zomaar gewonnen.
Zij wist dan ook met een bronze medaille naar huis te gaan.
In Blok 3 waren Noor en Virgil aan de beurt.
Noor had het vandaag zichtbaar nog zwaar want was net hersteld van de griep
en wist vandaag dan ook geen van haar partijen te winnen.
Virgil was vandaag wel heel goed op dreef en dan ook een aantal partijen met
ippon en wazari te winnen.
Hij wist dan ook de kruisfinales te halen. Ondanks dat wist Virgil helaas net geen
podiumplaats te halen.
Graag willen wij dan nogmaals Danny feliciteren met het behalen van zijn 1ste
Dan en Ashley met haar wel verdiende medaille.
Nu gaan we dan genieten van ons wel verdiende kerstvakantie om dan op 09-012016 weer helemaal uitgerust en fris met vele judoka's deel te nemen aan het
Wintertoernooi in Dedemsvaart.

