Vijf Zempo judoka’s Provinciaal Kampioen van Groningen, Friesland en Drenthe.
Afgelopen zaterdag waren in Leek de districtskampioenschappen van Groningen, Friesland en
Drenthe voor dames en heren van de leeftijdklassen min 15 jaar en min 12 jaar. 5 judoka’s van
Zempo zijn kampioen geworden in hun gewichtsklasse.
De vriendinnen Sanne Ninteman en Anouk Roelfsema wisten beide beslag te leggen op de eerste
plaats. Beide dames hebben zo hun eigen sterke kanten. Waar Sanne fysiek sterk is laat Anouk zien
dat zij beschikt over goede technische vaardigheden. In dezelfde poule als die van Sanne werd Amber
Pater derde.
Sinds een aantal weken judoot Jamilla Klap in een hogere gewichtsklasse. Dat legt haar bepaalt geen
windeieren, zij controleerde haar wedstrijden en gaf goed partij. Een en ander resulteerde ook voor
Jamilla in een eerste plek. Vincent Bes werd met geconcentreerd en tactisch judo, overtuigend
kampioen. Een judoka die zich snel ontwikkeld is Derk Nomden. Derk werd kampioen met
indrukwekkend, snel en behendig judo. In dezelfde poule als die van Derk stond ook Coen van der
Meiden te judoën. Coen heeft ervoor gezorgd dat Zempo in deze gewichtsklassen de hand wist te
leggen op de 1e en 2e plaats.
Voor Ruben Welbergen, Mathijs Lokken & Alexander Zhang was dit hun laatste jaar op het
kampioenschap in de leeftijdsklasse min 12 jaar. Volgend jaar zullen zij hun debuut maken in de min
15 jaar. De drie heren namen afscheid met de tweede plek. Een van de afgevaardigde judoka’s van
de onlangs opgerichte afdeling in Winschoten is Janet Stam. Janet laat zien dat zij een van de
aanstormende talenten van Zempo is en ging met een vierde plek naar huis.
In de leeftijdklasse min 15 werd Renate Koning vierde in haar gewichtsklasse. Dit betekent dat zij
Zempo over 2 weken zal vertegenwoordigen op het Nederlands kampioenschap in Eindhoven.

Op de plaatsen 1 en 2 Derk Nomden en Coen van der Meiden.

