ZILVER VOOR JUDOTEAM ZEMPO OP INTERNATIONAAL TOERNOOI
Op het Internationale Judotoernooi voor Teams in Leusden heeft het gemengde team van
Judovereniging Zempo uit Oude Pekela zaterdag de tweede prijs behaald. Het team
bestaande uit Emiel Mulder, Stan Vos, Vincent Bes, Jamilla Klap, Anouk Roelfsema en Derk
Nomden kwam uit in de categorie tot 12 jaar. In deze leeftijdsklasse namen 15 teams deel.
Het team won in de voorrondes alle wedstrijden, maar in de finale kwamen zij net iets tekort
tegen het sterk presterende team van Yushi uit Hoofddorp. Desondanks was het zilver een
geweldige prestatie voor de judoka’s uit Oude Pekela.
In de sporthal in Leek waren 11 beginnende judoka’s van Zempo actief tijdens het Opstap
Toernooi. Hier namen 9 judoka’s een prijs mee naar huis. Christian Sorkale werd op zijn
tweede grote toernooi heel knap eerste. Ondanks dat hij was ingedeeld in een grote en
sterke poule was hij overduidelijk de sterkste. Anouk Schipper debuteerde op haar eerste
grote toernooi zelfs met een eerste prijs. In de meisjesklasse -48 werd Nieke Slijm eerste en
Joyce Siemons verdienstelijk tweede. Voor Joyce was dit een goede prestatie op haar
tweede toernooi. Evenals vorige week in Norg was het podium in jongensklasse -30 weer
gehuld in de zwartoranje kleuren van Zempo. Dit keer was Silvan Bulthuis de sterkste, Jos
ten Hoorn werd tweede en Max Benthem derde. Maurits Dammer werd net als vorige week
wederom eerste en zijn zusje Romy Dammer werd op haar eerste grote toernooi knap
tweede. Niek Vos en Wouter Wieske haalden het podium niet, maar hebben op hun eerste
grote toernooi heel goed judo laten zien, zodat in de toekomst zeker rekening met hun
gehouden moet worden. Coach Alexander Sulava was ontzettend trots op deze nieuwe
lichting judoka’s en was dan ook meer dan tevreden met de behaalde resultaten.

