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.
-12
Vincent Bes heeft een unieke reeks bekroond. De judoka uit Ommelanderwijk werd afgelopen
zaterdag voor het vierde achtereenvolgende jaar kampioen. De jonge judoka legde met een
gevarieerd arsenaal aan schouder- en heupworpen zijn tegenstanders zijn wil op. Pascal Drent is de
eerste districtskampioen van de nevenvestiging in Winschoten. De judoka uit Winschoten is een
fysiek sterke judoka, die kracht en techniek op de juiste manier weet te combineren. Anouk
Roelfsema trok haar prestaties op afgelopen toernooien nu ook door. Ondanks de grote poule met
kwalitatief goede judoka’s raakte zij geen moment onder de indruk van de vele tegenstander. Door
mooie combinatie worpen wist zij het goud mee te nemen naar Pekela. Net als voor Vincent Bes is
ook voor Jamila Klap het laatste jaar in de leeftijdscategorie -12 aan gebroken. De judoka uit
Bellingwolde controleerde haar wedstrijden en gaf goed partij. Een en ander resulteerde ook voor
Jamilla in een eerste plek. Een judoka die zich snel ontwikkelt is Kylian Bulthuis. Kylian werd
kampioen met indrukwekkend, snel en behendig judo.
Tweede plaatsen waren er weggelegd voor Jan Wilco Huttinga en Mathijs Nutbroek. Een derde
plaats was er voor Martijn Zuur.
-15
Doelstelling voor de judoka’s die uitkwamen in de leeftijdscategorie – 15 was om zich bij de eerste
vier te judoën. Deze plaats levert deelname op het Nederlands kampioenschap in Eindhoven op.
Renate Koning kon zich afgelopen zaterdag voor de tweede keer plaatsen voor Het NK. Overtuigend
won ze haar partijen en nam ze de derde plaats in haar bezit. Sinds een aantal weken judoot Ian Klap
in een hogere gewichtsklasse. Dat legt hem bepaald geen windeieren, hij controleerde zijn
wedstrijden en gaf goed partij. Een en ander resulteerde ook voor Ian in een derde plek. Kort voor
aanvang van de wedstrijd was Esmay van Klaveren overgepould naar een zwaardere gewichtsklasse.
Voor Esmay een goede drive om met explosieve schouderworpen de tegenstanders haar wil op te
leggen. Esmay nam de vierde plaats mee naar huis.
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