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Om 05.00 uur Nederlandse
tijd kwam Juul Franssen
zaterdag-morgen na een
vrijloot in de eerste ronde
in actie op haar eerste
WK voor senioren. Tegen
Sabrina Filzmoser uit
Oostenrijk (als derde
gerankt) kwam Juul al
snel in een grondgevecht
terecht, gevolgd door een
houdgreep waar ze niet
meer uitkwam. Kansloos,
na 1.19 minuut
uitgeschakeld. En juist
daarvoor wilde ze niet
naar Tokio vliegen.
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‘Hiervoor niet

naar Japan’

door Peter Schoeber

kloppen”, sprak Franssen. Al
na tien tellen werd de Limburgse naar de grond gewerkt. „Ik
voelde me sterk, had meteen
de pakking maar liet me verrassen met een voetveeg.”
Onbegrip was er bij haar richting scheidsrechter die niet ingreep toen Filzmoser bij de verwurging Franssen vol op de
kin raakte. „Dat mag niet, de
scheidsrechter had maté moeten geven. Hij doet helemaal
niets, terwijl hij het wel ziet.
Ik had zo graag tegen haar verder staan judoën, omdat ik mezelf goed voelde. Maar hiervoor kom je niet naar Japan. Je
wilt alles eruit halen wat in je
zit, en dat kon niet meer. Dat
maakt het extra zuur.”
Filzmoser werd uiteindelijk
derde, de Japanse Kaori
Matsumoto eiste de wereldtitel
voor zich op.

JUDO Juul Franssen uit Reuver
had haar debuut op het wereldkampioenschap judo voor senioren in Tokio heel anders
voorgesteld. De twintigjarige
judoka van sportschool Van de
Pol kende in haar gewichtsklasse tot 57 kilogram een vrije loting in de eerste ronde, om tegen de tien jaar oudere Oostenrijkse Sabrina Filzmoser al na
1.19 minuut te worden uitgeschakeld.
Beide judoka’s kenden elkaar
nog van het EK, in april gehouden in Wenen. Toen versperde
Filzmoser de Reuverse met
een houdgreep de weg naar de
finale. Ook toen ging Franssen
ten onder aan een grondgevecht. „Je moet haar niet bij
een grondgevecht tegenkomen. Dan is ze nauwelijks te
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