Hallo Judoka’s,
Hierbij het verslag van ons eigen clubkampioenschap gehouden op 30 oktober 2010
in Malpertuus te Clinge.
De partijen werden gespeeld op één mat en het viel voor de reporters niet mee om
alles te volgen, maar hieronder een impressie van de gebeurtenissen.
Na de opening van meneer de voorzitter, en het voorstellen van het nieuwe
bestuurslid Carla kregen de judoka’s en het toegestroomde publiek nog een uitleg
van Maddy over de judosport.
Daarna begonnen onze judoka’s met hun wedstrijden tegen hun clubgenoten.
In poule 1 kwamen Senne de Bruijn, Job Hoefeijzers, Kiyan Willaert, Dennis van
Alphen en Alex Zwaenenpoel uit. Dat jullie je best hebben gedaan dat kan wel
gezegd worden. Wat zullen de trainers en natuurlijk jullie supporters trots zijn op
jullie inzet en geleverde prestaties.
Senne: Met volle inzet en kracht heeft Senne op de mat laten zien welke technieken
er al onder controle waren. Dat er drie partijen verloren gingen kan gebeuren, er kan
er maar eentje winnen. Maar wel kan gemeld worden dat er één partij in winst kon
worden omgezet. Goed gedaan, ga zo door, proficiat.
Job: Bij Job werd de eerste partij snel beslist, met een ippon werd de wedstrijd
gewonnen. De tweede partij ging jammer genoeg verloren, maar de derde partij
werd weer in winst omgezet. De laatste partij werd helaas weer verloren. Toch een
goede prestatie, gefeliciteerd.
Kiyan: Hier was tevens sprake van een afwisselende winst en verliespartij. Een
gelijk aantal punten met Job. Dit werd opgelost daar Kiyan de partij tegen Job in een
spetterende wedstrijd wist te winnen zodat het onderliggende resultaat Kiyan de
tweede plaats opleverde. Super goed gedaan, ga zo door, proficiat.
Dennis: Voor Dennis was het allemaal net niet. Hij was de jongste en kleinste van
alle aanwezige judoka’s. Een goede inzet en veel vechtlust leverden helaas niet het
resultaat. In de vier partijen werd steeds verloren. De volgende keer zal het zeker
beter gaan. Blijf je best doen, de winstpartijen komen er dan zeker aan. Meedoen in
het belangrijkst. Toch gefeliciteerd met de geleverde inzet en prestatie.
Alex: Bij deze judoka zit er wat meer pit in. Dat resulteerde dan ook in vier
winstpartijen. Haar tegenstanders werden met een yuko tegen de mat geworpen.
Vervolgens werd de tegenstander snel in een houdgreep genomen en na een aantal
seconden riep de scheidrechter ippon sore made. De wedstrijd was afgelopen en de
winst was binnen. Gefeliciteerd met de eerste prijs.
Uitslag poule 1: 1. Alex 2. Kiyan 3. Job 4. Senne 5. Dennis
Poule 2: In deze poule kwamen zeer sterke judoka’s uit en die voor het publiek al
hun kunsten lieten zien. Hier waren extra partijen nodig om de definitieve uitslag te
bepalen.
Daan, begon zijn eerste partij sterk door zijn tegenstander gelijk in de houdgreep te
leggen en niet meer los te laten. Zijn tweede partij was gelijk opgaand, maar die wist

hij toch met winst af te sluiten. Zijn derde partij was tegen Sietse, deze wist hij ook
weer vrij snel in de houdgreep te leggen. Daan werd 4 e in zijn poule.
Guus de Maayer, familie van Eddy. Dit was Guus zijn eerste toernooi en hij ging er
onbevangen tegenaan. Guus werd vijfde in zijn poule.
Cesare, was net als zijn broer in een bloedvorm. In zijn eerste partij kwam hij vrij
snel op voorsprong met een yuko. Daarna legde hij zijn tegenstander in een
houdgreep waar deze niet meer uitkwam. Zijn overige partijen won hij allemaal met
ippon. Cesare werd eerste in zijn poule.
Sietse, begon zijn eerste partij zeer fel en won deze vrij snel met ippon. Zijn tweede
partij was tegen Guus en deze wist hij in een houdgreep te leggen waar deze niet
meet uitkwam. Sietse werd derde in zijn poule.
Marijn, judode een ijzersterk toernooi. Op een partij na won hij al zijn partijen met
ippon. Marijn werd tweede.
Uitslag poule 2: 1. Cesare 2. Marijn 3. Sietse 4. Daan 5. Guus
Poule 3: Ook hier was duidelijk te zien dat er supertalenten op Clinge en omstreken
rondlopen die een aardig potje kunnen judoën.
Benooi, was in bloedvorm, iedere partij ging hij er met een gigantische strijdlust
tegenaan en won vrij gemakkelijk al zijn partijen. Benooi werd eerst in zijn poule.
Kevin, begon al zijn partijen met een hele felle inzet om zo zijn tegenstander
proberen te overrompelen. Kevin werd vijfde in zijn poule.
Sanne, dit was Sanne haar eerste toerooi, want ze is nog maar een maand aan het
judoën. Zij moest dan ook op de knieën starten. Maar zij deed dat prima, zij is een
judoka die haar mannetje wel staat. Zij won 2 partijen. Sanne werd derde in haar
poule.
Bart, begon zijn eerste partij tegen Froukje. Dit was een mooie partij voor de
neutrale toeschouwer. De judoka’s waren aan elkaar gewaagd. Maar Froukje komt
uiteindelijk voor met een yuko en wint met twee yuko’s. Bart werd 4 e in zijn poule.
Froukje, judode een ijzersterk toernooi. Froukje won drie van haar 4 partijen en
werd tweede in haar poule.
Uitslag poule 3: 1. Benooi 2. Froukje 3. Sanne 4. Bart 5. Kevin
In de meidenpoule 4 met Daphne van Driessche, Anne Weeda, Lisa de Block,
Marjolein Roctus en Cheyenne de Wilde werd een leuk en spannend toernooi
afgewerkt.
Duidelijk kwam naar voren dat er bij deze meiden behoorlijk wat talent schuilt.
Daphne: Zij had deze middag niet haar dag. Ondanks de felle strijd die ze leverde
moest zij in de vier partijen telkens het onderspit delven. In de partij tegen Marjolein
was het een gelijk opgaande strijd maar de partij ging toch naar Marjolein omdat zij
meer had aangevallen. Tegen de andere meisjes heeft Daphne uitstekend haar best
gedaan, maar kwam ze net tekort. Daphne toch een prima prestatie en de volgende
keer er gewoon weer tegenaan.
Anne: Anne vierde haar comeback op de mat en wat voor één. Zij wist in al haar
partijen de tegenstandsters te overwinnen. In alle vier de partijen gooide ze met een
yuko de tegenpartij op de mat waarna ze snel een houdgreep inzette. Het aftellen
van de seconden kon dan beginnen. Nou Anne, op naar het volgende toernooi,

iedereen heeft nu gezien wat je in je mars hebt. Een uitstekend resultaat en proficiat
met je eerste prijs.
Lisa: Dat deze meid niet bang is op de mat is duidelijk. Met een grote inzet heeft zij
in haar partijen flinke tegenstand geboden. Dit maakte ook dat zij twee partijen won.
Eén partij ging gelijk op maar alsnog op beslissing van de scheidrechter toegewezen
aan de tegenpartij. Lisa ga zo door, je komt er wel. Gefeliciteerd met de goede
prestatie.
Marjolein: Zij heeft het deze namiddag goed gedaan. In de eerste twee partijen
tegen Daphne en Cheyenne ging het gelijk op tot het eind. In beide partijen moest
de scheidsrechter een beslissing nemen. Marjolein kreeg in beide duels de partij
toegewezen daar zij steeds meest het aanvallend was. In de derde en vierde partij
was zij de mindere en werd zij verslagen met een yuko. Al met al een goed resultaat
geleverd op de judomat, proficiat.
Cheyenne: In haar partijen was zijn zeker niet de mindere, dat blijkt ook dat naast
de twee verloren wedstrijden er ook een partij winnend werd afgesloten. De partij
tegen Lisa ging gelijk op en wist ze uiteindelijk na beslissing van de scheidsrechter
deze winnend af te sluiten. Cheyenne, veel inzet getoond, ga zo door, gefeliciteerd
met de geleverde prestatie.
Uitslag poule 4: 1. Anne 2. Lisa 3. Cheyenne 4. Marjolein 5. Daphne.
In de jongensgroep poule 5 werden Rik Loos, Harm Broeckaart, Esli Schraven en
Michel van Jole aan elkaar gekoppeld. In deze poule werd goed gejudood, enkele
partijen waren zeer spannend.
Rik: Hij had de pech dat de andere judoka’s deze keer te sterk waren. Ondanks zijn
goede inzet lukte het niet om een partij winnend af te sluiten. In ieder geval heb je
met het meedoen wedstrijdervaring opgedaan. Een volgende keer beter, blijf lekker
doorgaan.
Harm: Harm trad met volle moed aan, helaas werden de eerste twee wedstrijden
verloren. De laatste partij tegen Rik was spannend. Opeens had Harm zijn
tegenstander goed vast en wierp met een wazari Rik tegen de grond. Harm wist
deze partij dus winnend af te sluiten. Goed gedaan, Proficiat.
Esli: Dat hij er zin in had werd wel duidelijk. De eerste partij werd met een ippon
gewonnen. De tweede partij werd winnend afgesloten met een yuko. De derde partij
tegen Michel was zeer spannend, hoe deze afloopt, ……. Al met al goed gedaan en
gefeliciteerd met de geleverde prestaties.
Michel: Na zijn blessure was het voor Michel al weer het tweede toernooi. De
wedstrijdervaring kwam duidelijk naar voren. De eerste twee partijen werden
gewonnen. De laatste wedstrijd tegen Esli was dus de beslissende partij. Na de
verstreken tijd was er nog geen winnaar bekend. De scheidsrechter besloot 30
seconden door te judoën om zodoende een winnaar te kunnen verkrijgen. Ook in
deze laatste seconden gaven ze elkaar niet veel prijs. Opeens had Michel Esli goed
vast en wierp hem met een yuko op de grond. De partij as beslist. Michel, goed
gedaan, gefeliciteerd.
Uitslag poule 5: 1. Michel 2. Esli 3. Harm 4. Rik

In de gemengde groep poule 6 met Lieke Gerreman, Maarten de Loos, Lanzo van
de Huls, Kristien Strooband en Jorik van Raemdonck was ondanks de verschillen in
gewicht, lengte en geslacht toch sprake van een spannende en uitdagende poule.
Lieke: Zij heeft een goed toernooi gejudood. Haar inzet werd helaas niet geheel
beloond. Van de vier partijen wist zij er één winnend af te sluiten. Toch een goede
prestatie.
Maarten: Drie partijen werden gewonnen, eentje werd verloren tegen de latere
winnaar.
Lanzo: Kracht en techniek gaven de doorslag. Alle partijen werden gewonnen.
Kristien: Zij had er deze namiddag zin in. Vooral tegen Lieke werd een stevige pa rtij
geleverd. In dit duel werd zij uiteindelijk winnaar met 2 yuko’s. Daarnaast kon zij nog
een partij op haar naam schrijven. Een goede prestatie. Gefeliciteerd.
Jorik: Voor Jorik was deze poule indeling wel heel uitdagend. Ondanks de vele
trainingsarbeid lukte het hem helaas niet een partij in winst om te zetten. Het was
een stapje te hoog gegrepen, maar hiervan heeft hij wel veel kunnen leren. Jorik,
goed gedaan en de volgende keer beter.
Uitslag poule 6: 1. Lanzo 2. Maarten 3. Kristien 4. Lieke 5. Jorik
In poule 7 waren streden enkele ervaren wedstrijd judoka’s tegen elkaar. Spannend
was het zeker.
Matthijs, begon zijn eerste partij tegen Toby, hij belande vrij snel in de houdgreep
waar hij niet meer uitkwam. Matthijs werd 4 e in zijn poule.
Toby, judode een ijzersterk toernooi en won al zijn partijen. Toby werd eerste in zijn
poule.
Lars, judode weer een aantal ijzersterke partijen. Tegen Matthijs won hij met een
Yuko en een wazari. Tegen Thomas won hij met ippon. Lars werd tweede in zijn
poule.
Thomas, begon zijn eerste partij tegen Lars en hij verweerde zich erg goed. In zij
tweede partij tegen Matthijs won hij met een yuko. Thomas werd 3 e in zijn poule.
Uitslag poule 7: 1. Toby 2. Lars 3. Thomas 4. Matthijs

Ook de gevorderden kwamen aan de beurt. Deze poule 8 bestond uit Netje
Lehembre, Jerry Roctus, Rembrandt van de Huls en Ferdi Atalay.
In deze groep ging het wat heftiger aan toe. Heen en weer gingen de judoka’s over
de mat, er werd wat afgesleurd.
Netje: Zij gaf goed partij tegen de drie mannelijke judoka’s. Je moet het maar doen.
Petje af voor haar inschrijving. De onderlinge partijen gingen helaas verloren, maar
van een goede inzet was zeker sprake. Super dat je meedeed, en tot de volgende
keer.
Jerry: Dat Jerry een partijtje kan judoën werd al snel duidelijk. Zijn ervaring en
techniek geven hem voldoende zekerheid om de partij in te gaan. Twee partijen
werden in winst omgezet, eentje werd verloren.
Rembrandt: Een talent uit de Clingse judoschool. Snel, kracht, techniek en al de
nodige wedstrijdervaring gaven de doorslag in dit toernooi. Hij wist al de drie partijen
winnend af te sluiten en was dan ook de terechte winnaar. Gefeliciteerd.

Ferdi: Hij heeft de draad om te judoën terug opgepakt en deed dan ook mee aan dit
toernooi. Zijn inzet was goed, maar moest tegen de mannelijke clubgenoten toch het
onderspit delven.
Uitslag poule 9: 1. Rembrandt 2. Jerry 3. Ferdi 4. Netje
Terugkijkend naar dit toernooi deze middag kan worden geconcludeerd dat er veel
wedstrijdervaring is opgedaan. Daarnaast is het meedoen al een prestatie op zich.
Ga er maar aan staan. Alle deelnemers verdienen zeker een pluim voor hun inzet en
geleverde prestaties.
Ook hartelijk dank aan de supporters die in grote getale aanwezig waren.

Tot de volgende keer.
De reporters
Arnold van Driessche (De Droolse Courant)
Patrik van Osselaer (Het Steens Nieuwblad)

