GEBROEDERS KUGEL VAN JUDO INSTITUUT NOORD EN ZEMPO PRESTEREN GOED IN HOOGEZAND.

Afgelopen zaterdag 16 november vond het internationaal judotoernooi plaats in Hoogezand,
waar j.v. Zempo en Judo Instituut Noord 18 prijzen wisten te winnen.
De jonge judoka Jurrien Kugel uit Emmen, uitkomend in de gewichtsklasse tot 38 kg was in de
leeftijdsklasse tot 15 jaar oppermachtig. Met gevarieerd judo wist hij al zijn partijen vroegtijdig te
beslissen. Ook zijn jongere broer Ruben wist in zijn klasse overtuigend al zijn partijen te winnen. De
beide broers haalden dan ook allebei de eerste plek op het podium. Ook een eerste prijs werd er
gewonnen door de sterk judoënde Max Benthem, Amanda Lich, Huub van Kammen en Jan Willem Loer
uit Winschoten en Silvan Bulthuis uit Oude Pekela.
De sterk judoënde Robert Peper uit Oude Pekela weet ieder keer weer een stap voorwaarts in zijn
ontwikkeling te zetten, in de gewichtsklasse tot 55 kg werd hij tweede. Ook een tweede plaats werd er
gewonnen door Alexander Zhang.
De uit Stadskanaal afkomstige Bjorn Harders was goed bezig in zijn partijen. Coach Corstiaan van der
Meer vond dat Bjorn in zijn partijen het geluk niet helemaal aan zijn zijde had. Uiteindelijk wist hij zich
toch nog in de prijzen te vechten en kon met een derde prijs huiswaarts keren. Ook een derde prijs
werd er gewonnen door Sander Bes, Justin Schreiber, Melvin Struijk en Ingrid Koster.
Judoka Larissa Tempelman uit Winschoten deed het ook uitstekend. Ze wist zich in een sterke poule
uiteindelijk naar de finale poule te vechten. Hierin wist Larissa een verdiende vierde prijs te winnen.
Ook een vierde prijs werd er gewonnen door Mees Klunder, Nick van der Laan en Roan Siekman.
Ook werd er tijdens dit toernooi een beker ingezet voor de best presterende club. Hierbij won Judo
Instituut Noord uiteindelijk een tweede plaats. De coaches Alexander Sulava, Jeroen Scholma en
Corstiaan van der Meer waren zeer tevreden over de judoka’s van j.v. Zempo en Judo Instituut Noord.

Kijk voor informatie over trainingstijden op www.zempo.eu met vestiging in Oude Pekela en op
www.judoinstituutnoord.nl met vestigingen in Oostwold, Winschoten en Stadskanaal.

