
DK -15 en Sterrentoernooi, zaterdag 25 februari 2017. 
 
Wat een goede eerste week voor Top Judo Lelystad. 

Na dat we deze week de officiële aftrap hebben gehad en de eerste gezamenlijke trainingen hebben gehad 

mochten een aantal judoka’s zaterdag deelnemen aan het DK -15 en het Sterrentoernooi in Biddinghuizen 

Voor JVIJ namen Zoë en Pepijn deel aan het DK -15 van Midden Nederland en gingen samen met coach 

Edwin naar Ede.  

Voor beide judoka’s is dit het eerste jaar dat zij uit komen in de -15. Dit is altijd weer extra spannend. 

Bovendien bleek Zoë net wat te zwaar en moest dus uitkomen in een zwaardere gewichtsklasse, dus nog 

meer spanning. Ondanks alles heeft zij zeer mooi staan judoën maar wist helaas de wedstrijd om het brons 

niet te winnen en dus helaas niet door naar het NK. 

Ook Pepijn had het als eerstejaars -15 moeilijk vandaag en wist helaas net geen podiumplaats te veroveren, 

waardoor ook hij helaas niet door gaat naar het NK. 

Voor zowel Zoë en Pepijn was het ondanks dat zij geen medaille hebben behaald een dag waarbij zij veel 

hebben opgestoken en geleerd en konden dus zeer tevreden en met opgeheven hoofd terug naar Lelystad. 

Voor JSL namen Robin, Elvin, Virgil, Noor en Laura deel aan het DK-15 van Oost Nederland en mochten 

samen met coach Ap naar Markelo. 

Robin en Elvin hebben heel mooi en goed staan judoën maar wisten beiden helaas net geen podiumplaats  

te halen, waardoor er ook geen NK voor hen in zit. 

Toch konden ook zij beide terug kijken op een leerzame dag en met opgeheven hoofd terug naar Lelystad. 

Noor wist zich nadat zij haar eerste partij had verloren heel goed te herstellen en wist ondanks de griep 

waar zij nog last van heeft al haar andere partijen te winnen en dus een derde plaats voor Noor. 

Laura en Virgil waren beide net als Zoë te zwaar voor de klasse waar zij voor stonden ingeschreven en 

moesten dus ook uitkomen in een nieuwe gewichtsklasse. Bovendien was het ook voor Laura de eerste keer 

dat zij uit moest komen in de -15. Ondanks dat dit altijd weer heel spannend is wist Laura al haar partijen te 

winnen en was het goud voor Laura. Ook Virgil wist ondanks zijn overplaatsing zijn zenuwen goed onder 

controle te houden en al zijn partijen met winst af te sluiten. Dus ook voor Virgil goud. 

Laura en Virgil mogen zich allebei dus District Kampioen 2017 van Oost Nederland noemen. 

Noor, Laura en Virgil gaan zich nu dus samen met hun coach en trainers goed voor bereiden op het NK -15 

dat op 11 maart zal plaats vinden in Tilburg. Wij van Top Judo Lelystad wensen hen dan ook heel veel 

succes. 

Ook vond zaterdag voor de derde keer het Sterrentoernooi in Biddinghuizen plaats voor de judoka’s        

t/m de groene band met nog niet zoveel wedstrijdervaring. Bij dit toernooi kan je altijd alleen maar winnen 

en kent het dus ook geen verliezers. Het succes van dit toernooi zit hem dan ook in het feit dat iedereen een 

medaille kan winnen. Misschien lukt dat niet deze keer, maar de punten gaan mee naar de volgende editie 

en dan wordt het voor die keer al weer wat makkelijker om te scoren.  

Voor JVIJ deden hier 8 judoka’s voor de eerste keer aan mee om zoveel mogelijk punten te halen. 

Voor JSL deden 30 judoka’s mee om punten te verzamelen. Voor sommige onder hen was het de eerste 

keer maar voor een aantal ook al de derde keer waardoor er weer veel punten verzameld zijn. 

Al met al kan Top Judo Lelystad dus terug kijken op een hele leuke, leerzame eerste week. 
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