
21e Oliebollentoernooi 2023 

 

Op zaterdag 7 januari 2023 zijn elf judoka's van Judovereniging Clinge in Goes weer de 
strijd aangaan. 

Allereerst waren Ryan Woiski en Max van den Bosch aan de beurt. 
Voor de twee judoka's is het de eerste keer dat ze deelnamen aan wedstrijden buiten de 
judovereniging. Ryan wist alle wedstrijden te winnen en werd eerste, terwijl Max één van de 
twee wedstrijden won en uitstekend als tweede eindigde. 
Daarna kregen de judoka's, de ouders en de coaches een geweldige judoshow, want de 
organisatie van het oliebollentoernooi, Judogoes, heet nu Judo Zuid - West. Na show werd 
het toernooi hervat. 
 
De volgende deelnemers waren Ilona de Burger, Lilly de Waal, Kami Zion Bouwens en de 
Storm Mets.  
Dit was ook de eerste keer een toernooi voor Lily. Zij won één van de twee wedstrijden en 
dus scoorde ook zij een mooie tweede plaats. 
Kami Zion zat in dezelfde groep met veel ervaren judoka’s. Hij vindt het een beetje irritant, 
maar hij wil heel graag laten zien hoe goed hij judo kan. Dat zien we zeker bij hem terug. Hij 
eindigde als vierde.  
Ook Ilona wilde aan de coaches graag haar beste judo laten zien en dat deed ze natuurlijk 
ook. Hierdoor behaalde ze een mooie tweede plaats. 
Daarna was het de beurt aan de Storm Mets, wat ook zijn eerste wedstrijd buiten de 
judovereniging was. Storm doet het ook goed. Hij wist twee wedstrijden te winnen en werd 
daarmee mooi tweede. 
  
In de middag betrad Jolien de Burger als eerste de judomat.  Ze had veel zin om weer eens 
een wedstrijd te vechten. En heeft ze zeker goed gedaan. Jolien wist in een poule van 4, alle 
wedstrijden te winnen en haalde hierdoor een verdiend de eerste plek.  
De laatste groep judoka’s die aan de bak mochten waren Montana Verschueren, Romy de 
Burger, Lisa van der Heiden en Simone de Burger.  
De meiden hebben allemaal een hele zware groep. Montana zat in dezelfde groep als Romy 
doordat het aantal deelnemers iets lager uitviel. Beide dames speelden goed. En eindigde 
als derde en vierde. 
Lisa zat ook in een lastige groep, maar wist zich sterk te houden. Voor haar was dit het 
eerste toernooi van het jaar. Na een reeks zware wedstrijden won ze allemaal en behaalde 
ze de eerste plaats. 
Simone zat ook een lastige groep. Ook Simone wist zich sterk te houden. Als resultaat 
behaalde ze de tweede plaats. 
 
 


