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NOMINATIE Podiumplaats kan opmaat naar kwalificatie EK zijn

Zilver Juul Franssen bij
wereldbekerwedstrijd
door Peter Schoeber
JUDO – Tijdens de World Cup in
Warschau heeft judoka Juul Franssen haar eerste medaille bij de senioren gewonnen. In de Poolse
hoofdstad won de twintigjarige
Reuverse zilver in de klasse tot 57
kilogram.
De sporthal van Warschau was
voor Juul Franssen bekend terrein.
In 2008 werd ze er Europees kampioen bij de junioren. En zaterdag
had ze opnieuw succes in Polen.
,,Het was een vertrouwde omgeving voor mij, waar ik een leuke
herinnering aan heb overgehouden. Zelfs het hotel was hetzelfde
als twee jaar geleden.” De wereld-

bekerwedstrijd was het laatste
kwalificatiemoment voor de judoka’s om zich kandidaat te stellen
voor de EK senioren, in mei gehouden in Wenen. Franssen gaf
haar visitekaartje af door zilver te
winnen. Op weg naar de finale
won ze van Irina Zabludina (Rusland), Anne Kaetzler (Duitsland)
en Barbara Harel (Frankrijk).
Vooral die partij mocht er zijn,
Franssen versloeg Harel, tijdens
de Spelen in Peking nog vijfde,
met een houdgreep. ,,Het was
een pittige dame, ze schopte
mijn schenen bont en blauw.
Daar werd ik behoorlijk pissig
van.”
Na een zege op Andreea Chitu

(Roemenë) volgde het lange
wachten (drie uur) op de finalepartij. ,,Dat is ten koste gegaan
van mijn scherpte en de focus op
de wedstrijd. Ik ben de finale te
laat begonnen en kon niet goed
bij de pakking van Corina Caprioriu (Roemenië).” Daarbij kreeg
Franssen een aantal straffen wegens inactiviteit. ,,Maar het toernooi verliep echt lekker, eindelijk. De drive was weer helemaal
terug. Ik ben blij met de gewonnen medaille, al was goud natuurlijk nog vetter geweest. Het is een
bevestiging dat ik op de goede
weg ben. Ik hoop dat dit voldoende is om ook naar het EK te mogen gaan.”

