Judoka´s van Zempo en Judo Instituut Noord strijden op twee fronten.
Afgelopen weekend 11 en 12 januari hebben de judoka´s van j.v. Zempo en Judo Instituut Noord
deelgenomen aan het Wintertoernooi in Dedemsvaart en aan het sterke internationaal toernooi in
Eindhoven.
Een grote groep judoka´s hebben moeten strijden tijdens het wintertoernooi in Dedemsvaart, waar
ze uiteindelijk 20 prijzen mee naar huis namen. JV Zempo/Judo Instituut Noord hebben hiermee als
clubs de meeste prijzen in de wacht weten te slepen. Judoka Jan Willem Loer uit Winschoten wist al
zijn partijen overtuigend te winnen. Jan Willem, die uit komt in de leeftijdsklasse tot 15 jaar, werd
dan ook verdiend eerste.
Ook een eerste plaats werd er gewonnen door Amanda Lich, Bjorn Harders, Alexander Zhang,
Karsten Lich, Kylian Bulthuis, Martijn Meijer, Sanne Ninteman en Silvan Bulthuis.
Voor de jonge judoka Wouter Wieske uit Nieuwe Pekela was het zijn eerste toernooi sinds lange tijd.
Na een periode van vele blessures bleek Wouter weer goed in vorm te zijn. Wouter die zijn eerste
wedstrijd gelijk verloor moest daarna dan ook vol aan de bak. Hij wist al zijn andere wedstrijden
overtuigend, maar ook op een spectaculaire manier te winnen. Hierdoor werd Wouter uiteindelijk
tweede. Ook een tweede plaats werd er gewonnen door Luc ten Hoorn, Melvin Struijk, Nina
Hensens, Owen Wiehink, Roy Ebbinge, Vincent Bes en Coen Waardenburg uit Stadskanaal.
Derk Nomden en Huub van Kammen werden uiteindelijk derde en Jos ten Hoorn moest genoegen
nemen met een 4e plaats.
Op het Espoir toernooi in Eindhoven staat jaarlijks de Europese judotop op de mat. Zempo en Judo
Instituut Noord zijn met 6 judoka`s heen gegaan en behaalden 3 prijzen. In de gewichtsklasse tot 38
kg. is Jurrien Kugel overtuigend kampioen geworden. In de klasse tot 60 kg is Kylian Bulthuis 2e
geworden. Bij de meisjes +63 kg. is Nieke Slijm 2e geworden. De judoka’s Jan Willem Loer, Robert
Peper en Nick van der Laan zijn niet in de prijzen gevallen, maar hebben het uitstekend gedaan.
Het Espoir toernooi wordt gezien als een goede graadmeter voor het aankomende Nederlands
kampioenschap in maart 2014.
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.

