Hallo judoka’s,
Hierbij het verslag van het judotoernooi gehouden op zaterdag 16 oktober 2010 te
Breskens.
Met een straffe oostenwind kwamen we zaterdagmiddag in Breskens aan. Dit was voor ons
weer het eerste toernooi na de vakantie en na het geweldig verlopen judokamp.
In de eerste groep was Daphne de enige die onze clubkleuren verdedigde. Daphne stak er
letterlijk door haar lengte met kop en schouders uit in de eerste groep. Daphne begon wat
onwennig aan haar eerste drie partijen, want het was tenslotte een hele tijd geleden dat ze
nog eens een wedstrijd gejudood had. Haar eerste drie partijen eindigden allemaal in een
gelijk spel. In haar derde partij kwam ze tegen een sterke tegenstander al vrij snel met een
wazari en een yuko achter. Maar Daphne herpakte zich goed door ook een wazari en een
yuko te scoren, dus weer een gelijkspel. Door deze goede laatste partij, wat goed was voor
het zelfvertrouwen, ging ze vol strijd haar laatste partij in. Deze won ze met een yuko. Al
deze partijen resulteerden in een zwart vaantje. Prima prestatie.
In de tweede groep werden onze clubkleuren verdedigde door Matthijs, Michel, Lars en
Jorik.
Matthijs begon zijn eerste partij tegen clubgenoot Lars. Matthijs begon goed door gelijk
een wazari te scoren. Lars herpakte zich goed door Matthijs in de houdgreep te nemen
waar deze op een mooie manier uitdraaide. Een tweede keer lukte dat niet meer toen hij bij
Lars in de houdgreep kwam en daar niet meer uitkwam. Zijn tweede en derde partij verloor
hij net. Hij herpakte zich goed in zijn vierde partij tegen een sterke tegenstander. Deze won
hij met ippon. Zijn vijfde partij eindigde in een gelijkspel. Prima prestatie.
Lars, was in bloedvorm. Hij heeft die middag 7 partijen moeten judoën (en vrijdagavond
getraind en zaterdagmorgen gevoetbald). Van de 7 partijen heeft hij er zes gewonnen en
één verloren. De ene partij was nog mooier dan de andere. Wat een vooruitgang heeft Lars
doorgemaakt. Prima prestatie. Al deze partijen resulteerden in een zwart vaantje.
Michel. Dit was Michel zijn eerste wedstrijd na zijn zware schouderblessure. Een beetje
gespannen begon hij zijn eerste partij. Met een wazari en een yuko sleepte hij de
overwinning op de wal. Toen was het ijs gebroken en van de 6 partijen won Michel er 4.
Prima prestatie. Al deze partijen resulteerden in een oranje vaantje.
Jorik. Begon heel sterk door zijn eerste partij met ippon te winnen. Zijn tweede partij was
tegen een hele sterke tegenstander. Na lang gelijk op gegaan te hebben moest Jorik het
onderspit delven en verloor met ippon. Hij herpakte zich goed en zijn overige drie partijen
wist hij met winst af te sluiten, mede door de aanmoedigde woorden van zijn vader als hij
zijn tegenstander in de houdgreep had, nooit meer loslaten. Al deze partijen resulteerden in
een groen vaantje. Prima prestatie.
Nou dit was weer mijn eerste verslag van het seizoen, het volgende toernooi in Breskens is
waarschijnlijk de tweede week van december.
Tot het volgende toernooi.
Arnold van Driessche

