ZEMPO MET TWEE JUDOTEAMS IN DE FINALE!
Zaterdag 16 mei vond in Klazienaveen de Noordelijke Districtskampioenschappen
voor Mixteams plaats. Judovereniging Zempo uit Oude Pekela was met 2 teams
goed vertegenwoordigd in het sterk bezette toernooi met in totaal 10 deelnemende
teams in de klasse tot 12 jaar. In de weken voorafgaand aan het kampioenschap
hadden de judoka’s extra getraind om goed voorbereid aan deze dag te kunnen
deelnemen.
Het eerste team, bestaande uit Martijn Zuur, Coen van der Meijden, Anouk Behrend,
Maike Rubingh, Matthijs Nutbroek, Sanne Ninteman, Kylian Bulthuis en Stan Vos
startte met een nederlaag tegen Judo Groningen. Vervolgens wonnen ze overtuigend
de andere drie partijen tegen ROG Team 1, Hoogeveen en BVHS/JS Veendam. Dit
was voldoende om in de finalepoule terecht te komen.
Het tweede team bestaande uit Anouk Roelfsema, Derk Nomden, Lein Mulder,
Jamilla Klap, Valiko Namojew, Vincent Bes, Kelly Oetera, Pascal Drent en Emiel
Mulder wonnen alle wedstrijden tegen achtereenvolgens ROG Team 2, A7,
Akkermans en Dijkman in de voorrondes. Zo bereikten ook zij de finalepoule.
De finalepoule bestond naast de beide teams van Zempo uit het team van Judo
Groningen en het team van Akkermans. Zo kon het gebeuren dat Zempo 1 en
Zempo 2 tegen elkaar moesten strijden. De wedstrijd eindigde in een overwinning
voor Zempo 2. Daarna moest Zempo 1 nog tegen Akkermans;dit eindigde helaas in
een nederlaag. Zempo 2 moest tegelijkertijd tegen Judo Groningen. In deze wedstrijd
waren felle duels te zien en de judoka’s moesten allemaal nog één keer alles uit de
kast halen. Dit resulteerde uiteindelijk toch in een overwinning voor Zempo 2.
Zempo 2 werd hierdoor districtskampioen en Zempo 1 werd eervol vierde. De
coaches Ronnie Meijer en Alexander Sulava waren dan ook ontzettend trots op deze
prestaties. De inspanningen en goede trainingen van deze beide coaches/trainers
hadden hun vruchten afgeworpen. In de kantine werd de overwinning gevierd en de
hele lange dag nog even doorgesproken. Daarna ging iedereen moe maar met een
heel voldaan gevoel én met de kampioensbeker weer richting Oude Pekela.

