Judoka´s j.v. Zempo en Judo Instituut winnen prijzen in Veendam.
De judoka´s van j.v. Zempo en Judo Instituut Noord hebben afgelopen zaterdag weer uitstekend
gepresteerd. Tijdens het internationale judo toernooi in Veendam hebben de judoka´s 12 prijzen in
de wacht gesleept. Ook moesten er voor aanvang van het toernooi 10 judoka’s op de lijst worden
gezet voor de Paul Siekman bokaal.
De jonge Ruben Kugel uit Emmen liet afgelopen zaterdag zien dat hij goed bezig is. Ruben, die met
gevarieerd judo de ene na de andere judoka opzij zette, kon dan ook met trots de eerste prijs in
ontvangst nemen. Ook een eerste prijs werd er gewonnen door Melvin Struijk uit Winschoten,
Amanda Lich en Jurrien Kugel.
Een tweede prijs werd er gewonnen door Nick van der Laan. Nick liet in zijn partijen zien over een
uitstekende techniek te beschikken.
De sterk judoënde Kelly Oetera uit Stadskanaal wist het uitstekend te doen. In een sterke klasse tot
63 kg. werd ze uiteindelijk derde . Ook een derde prijs werd er gewonnen door Myron Wiehink en
Jan willen Loer.
Ook de jonge Silvan Bulthuis uit Oude Pekela heeft het voortreffelijk gedaan. De 11 jarige judoka die
normaal nog hoort uit te komen in de leeftijdsklasse tot 12 jaar werd ingedeeld in de leeftijdsklasse
tot 15 jaar. In totaal deden er in deze poule 30 judoka´s mee waarin hij uiteindelijk vierde werd. Ook
een vierde prijs werd er gewonnen door Sander Zuur, Celeste Ebbinge en Martijn Meijer.
In het club klassement waar ook beker te verdienen was, mochten de judoka’s van j.v. Zempo en
Judo Instituut noord uiteindelijk de tweede prijs in ontvangst nemen. Dit klassement werd gewonnen
door Bushi Arnhem en derde werd judoschool Veendam.
De coaches Alex Sulava, Jeroen Scholma en Ronnie Meijer waren zeer trots en tevreden over de
prestaties van hun pupillen.
Kijk voor informatie over trainingstijden op www.zempo.eu met vestiging in Oude Pekela en op
www.judoinstituutnoord.nl met vestigingen in Oostwold, Winschoten en Stadskanaal.

