JUDOKA’S ZEMPO IN DE PRIJZEN OP INTERNATIONAAL TOERNOOI VENRAY
Zaterdag 6 juni hebben 8 judoka’s van Judovereniging Zempo uit Oude Pekela
deelgenomen aan het 35e Internationaal Judo Toernooi in Venray. Op dit toernooi,
waar meer dan 1600 judoka’s aanwezig waren, was judo op hoog niveau te zien. Er
werd technisch, tactisch en fanatiek gejudood en de wedstrijden waren spannend en
boeiend om naar te kijken.
Sanne Ninteman verloor de eerste wedstrijd, maar zij herpakte zich goed en won de
overige partijen. Daarmee veroverde ze de derde plaats. Jamilla Klap stond goed te
judoën, maar door een foute beslissing van de scheidsrechter verloor zij onterecht de
tweede wedstrijd. Daardoor zat voor haar het toernooi er helaas op. Anouk
Roelfsema won op de mat ernaast haar wedstrijden, maar verloor daarna tegen de
latere winnaar. Uiteindelijk behaalde zij de derde prijs.
Vincent Bes en Derk Nomden waren daarna aan de beurt en beide jongens lieten
technisch en tactisch goed judo zien. Voor Derk werd het helaas niet omgezet in een
prijs, maar hij heeft heel duidelijk laten zien dat hij op dit niveau echt goed kan
meedraaien. Vincent werd eerste in de poule van ruim 30 jongens wat een geweldige
prestatie was.
Esmay van Klaveren was goed bezig maar moest helaas met een blessure het
toernooi verlaten. Dat was een ontzettende teleurstelling voor haar, te meer omdat zij
de week ervoor op het toernooi in Arnhem de tweede plaats haalde. Sander Bes en
Ian Klap mochten na lang wachten aan het einde van de middag de mat op. Beide
jongens zaten in grote poules met sterke tegenstanders. Sander kwam nog het verst
maar bereikte helaas niet het podium en Ian werd evenals zijn zus door een foute
beslissing van de scheidsrechter uitgeschakeld.
Uiteindelijk namen de judoka’s 3 prijzen mee naar Oude Pekela wat een hele knappe
prestatie is. Judovereniging Zempo heeft duidelijk zijn visitekaartje afgegeven op dit
internationaal toernooi.

