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We hebben zoals altijd judoka`s aan het werk gezien met een buitengewoon hoog gehalte
aan inzet, helaas resulteerde dit niet in prijzen voor alle judoka`s. Jongens en meisjes neem
deze ervaring mee naar de volgende toernooien en je zult zien dat het iedere keer beter zal
gaan. De prijzen komen dan vanzelf in zicht. Omdat op een judoka na alle anderen geen
prijs wisten te winnen. Starten we met de prijswinnaar Steve Arendse. Zijn eerste partij
werd hij gelijk een ronde verder geschreven zijn tweede partij won hij met een schitterende
Ippon en ook zijn derde partij wist hij te winnen. Hier door kwam hij in de finale, helaas had
zijn tegenstander goed opgelet bij Steve zijn andere partijen en kwam hij al heel vroeg in de
wedstrijd op voorsprong, hier na ging hij heel passief judoën zodat Steve niets in kon
zetten, hier voor kreeg hij nog wel een straf punt maar dat was niet genoeg voor de winst.
Steve moest hier na nog voor de 2e en 3e plaats judoën en deze partij wist hij weer met
glans te winnen.
Als tweede kwam Maarten Otten op de mat hij zit dit jaar voor het eerst in de leeftijd groep
van – 15 jaar dus veel nieuwe gezichten voor hem, zijn eerste partij wist hij met een
schitterende voetveeg te winnen ( sasae Tsurikomi Ashi ) en ook zijn tweede partij won hij
met een nog mooiere voetveeg helaas kwam hij bij zijn derde en vierde partij net wat
ervaring te kort. Als derde was Reinier Weterings aan de beurt voor hem het zelfde verhaal
als voor Maarten zijn eerst twee partijen mooi judo daar na nog wat ervaring tekort in de –
15 jaar. Gelijk met Reinier moest ook Kelly Arendse judoën, ook voor haar het eerst jaar in
de – 15 zij had de pech gelijk tegen twee oudere judokas uit te komen deze verloor ze en
na twee verlies partijen is het gelijk over. Ook Jasper Weterings kwam nog op de mat hij liet
heel mooi judo zien. Zijn eerste partij verloor hij net en kwam in zijn tweede partij heel mooi
op voorsprong maar ook deze gaf hij uit handen. Als laatste kwam Remco Weterings nog in
actie hij zat helaas in een hogere gewicht klasse waar door hij het erg zwaar had en ook hij
verloor twee partijen, maar wat hij heeft laten zien was niet slecht.

