Hallo judoka’s
Hierbij het verslag van het Amerhaltoernooi gehouden op zondag 24 oktober 2010 te Made.
Dit is een officieel toernooi dat door de Nederlandse Judobond is goedgekeurd.
Het was vroeg, heeeeel erg vroeg, toen wij de zondagochtend vertrokken om om kwart over
acht in Made te zijn. Met veel slecht weer kwamen we op tijd aan. De weging van Daphne
was om kwart over acht en het judo toernooi werd om negen uur officieel geopend door de
voorzitter van judovereniging Made. Daarna werden alle scheidsrechters aan het publiek
voorgesteld en konden de wedstrijden beginnen.
Daphne, was jammer genoeg net als vorige week weer het enige meisje dat onze clubkleuren
moest verdedigen. Met haar vader als coach naast zich, begon ze haar eerste partij tegen een
gelijkwaardige tegenstander. Daphne verloor deze partij met een wazari.
Haar tweede partij was tegen een meisje wat een stuk kleiner was dan Daphne en wat voor
haar niet altijd een voordeel is. Deze keer pakte het wel goed uit, want ondanks dat ze allebei
een shido tegen kregen wist Daphne deze partij te winnen.
Doordat ze deze partij gewonnen had en omdat het maar kleine pouletjes waren, belandde ze
in de kruisfinales. In deze partij kwam ze vrijsnel onnodig op de grond in een houdgreep te
liggen, zodat ze deze partij verloor. Jammer, dit was niet nodig geweest. Daphne werd derde
in haar poule, ze mocht op het podium komen en kreeg een hele mooie beker.
Na de prijsuitreikingen van de eerste groep waren de grote mannen aan de beurt, Niels en
Matthijs. Maar Niels en zijn broer en ouders waren in geen velden of wegen te bekennen.
Ineens vijf minuten voordat de weging sloot kwamen ze de zaal ingelopen. Ze hadden zich in
de tijd vergist want er stond op de uitnodiging dat afgelopen weekend de tijd verzet zou
worden, maar dat was fout. Dat is pas het komend weekend. Maar afijn, lekker uitgeslapen
kon Niels na vlug naar de weging te zijn geweest op de mat. Matthijs en Niels waren in
verschillende poules op mat 1 en 2 ingedeeld. Lekker makkelijk voor de coach, dacht ik, toen
ze dat op het allerlaatste moment veranderden. Matthijs moest naar mat 7 aan de andere kant
van de zaal.
Matthijs, begon zijn eerste partij sterk door zijn tegenstander om te gooien maar daar toch
geen punt voor te krijgen. Matthijs verloor deze partij net. Zijn tweede partij begon hij ook
weer sterk door zijn tegenstander meerdere malen om te gooien, maar iedere keer op de buik
of zij. Uiteindelijk verloor hij deze partij op het laatst met een yuko. Zijn derde partij was
tegen de uiteindelijke winnaar van de poule. Dit was een technisch sterke tegenstander waar
Matthijs van verloor. Hij kwam hierbij lelijk ten val waarbij hij zich de lies flink blesseerde.
Matthijs zijn partijen volgende elkaar snel achter elkaar op wat het nog eens extra zwaar
maakte. Prima gejudood, veel strijd en doorzettingsvermogen getoond.
Niels onze krachtjudoka, zo sterk als een beer en van niemand bang ging vol enthousiasme de
mat op voor zijn eerste partij. Maar van de scheidsrechter mocht hij niet starten, omdat hij zijn
groene band niet omhad, alleen een rode. Ik was net aan de andere kant van de zaal bij
Matthijs toen dit gebeurde. Ik snel langs de matten naar de scheidsrechter om te vragen wat er
aan de hand was. De scheidrechter zei dat hij heeft geen goede band om had en eigenlijk
gediskwalificeerd moest worden. Ik zei tegen de scheidrechter dit gaan we toch niet doen, wij
zijn van zeer ver weg gekomen en hij is zijn band gewoon vergeten. Als we nu een band van
iemand anders pakken is het dan opgelost? De scheidrechter was een hele redelijke man en
stemde hiermee in zodat Niels zijn eerste wedstrijd kon beginnen. Zijn eerste partij was

gelijkopgaand die Niels op beslissing won. In zijn tweede partij legde hij zijn tegenstander
vrij snel in een houdgreep waar deze niet meer uitkwam. Zijn derde partij won hij ook door
middel van een yuko. Hiermee belande hij in de kruisfinales. Hij moest hiertegen een hele
zware tegenstander met een blauwe band. Niels kreeg volgens mij ten onrechte een shido. De
partij eindigde in een gelijkspel maar de scheidsrechter wees Niels niet als winnar aan.
Hierdoor moest Niels nog een partij tegen wat later de uiteindelijke winnar was. Dit was een
sterke technisch goede judoka, waar Niels met al zijn kracht niet tegen opgewassen was. Niels
verloor met wazari.
Ik had verwacht dat Niels op het podium zou komen, ik stond met mijn fototoestel in de
aanslag maar omdat er drie poules waren was dit jammer genoeg niet waar. Niels heeft
priiiima gejudood. Mede omdat hij de dag daarvoor in Kemzeke ook een toernooi had en daar
derde was geworden.
Na de prijsuitreikingen kwamen de nog grotere mannen op de mat. Hierbij verdedigde Toby
onze clubkleuren. De familie van Driessche keert weer huiswaarts en de Carla neemt het
coachen en het notuleren over.
Hij was ingedeeld bij de leeftijdscategorie jongens 1996/1997/1998, - 38 kg. Zijn poule
bestond uit 9 jongens en dat betekende dus dat er gebruik gemaakt werd van het afvalsysteem.
De eerste wedstrijd wint Toby met een mooie wazari. Was nog even spannend, omdat hij
vervolgens twee keer achter elkaar een shido kreeg voor het op de knieën gaan alvorens een
worp in te zetten. Gelukkig weet hij zijn koppie erbij te houden en zo een gelijkstand te
voorkomen.
Tweede partij tegen de latere winnaar van deze poule, een ijzersterke, snelle knaap. De coach
(Toby’s mama) acht zijn kansen om te winnen hierbij maar gering.
Toby weet het echter door keihard te knokken gelijke stand te houden en waarschijnlijk had
een scheidsrechtersbeslissing zelfs in het voordeel van Toby uitgevallen, vanwege zijn
voortdurende aanvallende houding. Echter, in deze klasse geldt de zgn. Golden Score, d.w.z.
de wedstrijd wordt verlengd. Toby laat zich verassen en verliest met een yuko.
Ook de derde wedstrijd vocht hij tot zijn tong op zijn schoenen, ehhh, voeten hing en…. niet
voor niets; een krappe overwinning is ’t resultaat.
De vierde partij, Toby raakt moe (de wedstrijden volgen elkaar wel in erg rap tempo op),
maar tevens geraakt hij er ook lekker in; hij wint met twee wazari’s.
Tenslotte, de partij voor de 2e en 3e plaats; Toby sluit doodmoe deze wedstrijden af met een
mooie overwinning door een houdgreep en verovert zo de tweede prijs.

Nou dit was weer mijn verslag. Het was een leuk toernooi, goed georganiseerd en een
aanrader voor ieder om de volgende keer ook mee te gaan. Het was wel vroeg uit de veren
maar een voordeel is wel dat je weer op tijd thuis bent.

Arnold van Driessche

