Succesvol weekend S.V. Zempo
Afgelopen weekend was een druk programma voor de judoka’s van S.V. Zempo.
Naast deelname aan het jaarlijks voorjaarstoernooi van J.V. Tachi in Beilen stond er
tevens een demonstratie op de agenda voor de jaarlijkse sportverkiezingen van de
gemeente Pekela. Op deze sportverkiezingen waren ook nog een aantal judoka’s
genomineerd te weten Jesse van Oosten en het -12 team wat in 2007
districtkampioen is geworden.
Met ruim 25 judoka’s is Zempo afgelopen zaterdag afgereisd naar Beilen. Daarvan
keerden 19 judoka’s met een prijs naar huis. De vriendinnen Anouk Roelfsema en
Sanne Ninteman legden met sprankelend en verfrissend judo beslag op de eerste
plaats. Een eerste plaats was er ook weggelegd voor Pascal Drenth. Met
clubgenoot Kylian Bulthuis legde hij de tegenstanders in hun poule hun wil op.
Jamilla Klap, Valico Namjoev, Martijn Zuur, Vincent Bes en Wouter Meijer namen ook
een gouden medaille mee naar huis.
Met het zilver gingen Renate Koning, Amber van Ham, Amber Pater, Jan Wilco
Huttinga, Jesse van Oosten, Ian Klap, Derk Nomden naar huis. Door Robert
Noordhuis, Rianne Zuur en Charlotte Wolthers werd de brozen medaille
meegenomen.
Sportverkiezingen
Voorafgaand aan de bekendmaking van de uitslag van de sportverkiezing 2007
heeft Zempo in een flitsende demonstratie laten zien wat haar judoka’s in huis
hebben. Tijdens deze show werd een breed scala aan schouder, heup – en
beenworpen aan het massaal toegestroomde publiek geshowd.
Het -12 team stond genomineerd voor de aanmoedigingsprijs teams 2007. Door het
uitstekende resultaat wat neer is gezet tijdens de districtkampioenschappen heeft dit
team uiteindelijk een 2e plaats op de sportverkiezingen behaald
Jesse van Oosten was genomineerd voor sportman van het jaar. Op basis van zijn
derde plaats op het NK had de sportraad voor hem een derde plaats in gedachten
tijdens de sportverkiezing

Team – 12 jaar 2e plaats aanmoedigingsprijs teams

