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UITDAGING Reuverse judoka Juul Franssen wil naar Olympische Spelen 2012 in Londen

Toch blij met zilveren WK-plak
De teleurstelling viel af te lezen op het gezicht van Juul
Franssen. De negentienjarige judoka uit Reuver greep
vrijdagavond naast de wereldtitel bij de junioren en
moest genoegen nemen
met een zilveren plak. Het
goud ging naar haar eeuwige rivale Hedvig Karakas uit
Hongarije.
door Peter Schoeber

E

igenlijk was het de perfecte
dag voor Juul Franssen. Ze
was al vroeg gearriveerd in
het Stade Pierre de Coubertine in Parijs. „De warming-up verliep lekker en mijn armen en benen voelden goed aan. Ik was helemaal klaar voor het WK. Ik kwam
voor goud, maar kreeg zilver. Het
was mooi geweest als ik had gewonnen. Maar nu ben ik er trots op”,
kijkt Franssen terug op haar dag.
Die werd nog erg lang, omdat ze na
afloop naar de dopingcontrole
moest. „Ik kon niet plassen en zat
wel anderhalf uur bij de controle.
Daarna mocht ik pas gaan eten.”
In een warme sporthal met ruim
2500 judoliefhebbers op de tribune
was Franssen voortvarend van start
gegaan. Al was ze in de eerste partij
tegen de Zwitserse Emelie Amaron
best wel zenuwachtig. „Ja, dat was
spannend. Vorig jaar stond ik in
Thailand ook op het WK en vloog
er de eerste ronde uit. Dat wilde ik
nu niet nog een keer laten gebeuren in mijn laatste juniorentoernooi.”
Franssen won na Amaron ook van
Tereza Patockova (Tsjechië) en met
ippon van Johanna Müller uit
Duitsland. „In de halve finale stond
ik tegenover Aiko Uryu uit Japan.
De pakking zat meteen goed en ik
won met ippon door een schouder-

Juul Franssen en haar coach Eddie van de Pol tijdens een training vorig jaar.
worp. Daarmee was ik al verzekerd
van een medaille en dat was een
fijn gevoel. De finale tegen Hedvig
Karakas was een droomfinale. De
afgelopen vijf jaar hebben we allebei internationaal goed gepresteerd. Vorig jaar won ik in Praag de
Europese titel door Karakas in de finale te verslaan, dit jaar pakte ze de
Europese titel in Armenië en werd
ik derde. We zijn steeds aan elkaar
gewaagd.”
Ook in de WK-finale deden beide
kemphanen niet voor elkaar onder.
Punten werden niet gescoord, wel

werden Franssen en Karakas bestraft. De Reuverse zelfs twee keer.
„De tweede straf had nooit gegeven mogen worden”, vindt coach
Eddie van de Pol uit Helmond. Hij
vermoedt dat Franssen bij haar acties net teveel met haar hoofd omlaag stond.
Vanaf het moment dat Juul Franssen (Judoclub Reuver/Sportschool
Van de Pol) deelnam aan de Nederlandse titelstrijd, pakte de Reuverse
judoka ieder jaar (vanaf -15 jaar) de
nationale titel. Ze won tweemaal
de Europese titel, werd eenmaal
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tweede en werd vorige maand derde in de klasse tot 57 kilogram. Nu
maakt ze de overstap naar de senioren, waar gestreden wordt om de
erfenis van Deborah Gravesteijn,
die Franssen in Parijs uitgebreid feliciteerde met haar prestatie.
De concurrenten van de Limburgse
zijn nu regerend kampioen Dani Libosan en Michelle Diemeer.
WK-tegenstander Karakas is al een
jaar actief bij de senioren en met
goed resultaat. Zo werd de Hongaarse onlangs derde op het WK in
Rotterdam en ook derde bij de EK

voor senioren.
Van de Pol: „Jammer dat Juul niet
eerder het seniorencircuit heeft
kunnen instappen. Dan had ze ook
ervaring op kunnen doen, die Karakas nu al had. Op 14 november is
het NK in Rotterdam en dan wordt
met bondscoach Marjolein van
Unen over het traject, dat de bond
voor Juul in gedachte heeft, gesproken.” Het uiteindelijke doel heeft
Juul Franssen wel al duidelijk voor
ogen: deelname aan de Olympische
Spelen 2012 in Londen.

