Judoka´s van J.v. Zempo en Judo Instituut Noord doen het goed in 2e
Exloërmond.
Afgelopen zaterdag deden de judoka’s van j.v. Zempo en Judo Instituut Noord mee aan het
toernooi in 2e Exloërmond. Aan dit toernooi doen judoka’s mee uit de provincie Friesland,
Groningen, Drenthe en Overijssel. Tijdens dit toernooi kunnen de judoka’s zich voorbereiden op de
Nederlandse kampioenschappen die a.s. zaterdag 8 maart worden gehouden in Eindhoven.
De talentvolle Melvin Struijk uit Winschoten deed het voortreffelijk, door al zijn partijen overtuigend
te winnen. Melvin mocht dan ook de eerste plaats in ontvangst nemen. Ook een eerste plaats werd
er gewonnen door Jan Willen Loer, Huub van Kammen, Kylian Bulthuis, Vincent Bes, Amanda Lich,
Martijn Meijer en Jos ten Hoorn.
De uit Stadskanaal afkomstige Bjorn Harders deed het ook weer zeer goed. Met technisch verzorgd
judo wist hij de meeste partijen dan ook te winnen. Alleen clubgenoot Jos ten Hoorn moest hij voor
zich laten, waardoor Bjorn uiteindelijk 2e werd. Ook een tweede plaats werd er gewonnen door
Karsten lich, Sanne Ninteman, Owen Wiehink , Max Benthem en Nick van der Laan.
Judoka Myron Wiehink uit Beilen laat wekelijks zien, dat hij voldoende progressie maakt. Met een
sterke schouderworp wist hij ook op dit toernooi zijn meeste partijen te winnen. Uiteindelijk moest
Myron twee tegenstanders voor zich laten, waardoor hij een welverdiende 3e plaats won. Ook een
derde plaats werd er gewonnen door Sander Zuur en Sander Bes.
Een vierde plaats werd er gewonnen door Duco Westerdijk en Silvan Bulthuis. Silvan die eigenlijk
nog thuis hoort in de leeftijdsklasse tot 12 jaar, wordt dit seizoen al ingedeeld in de leeftijdsklasse tot
15 jaar. Ondanks het leeftijdsverschil van drie jaar, wist hij zich door zijn sterke techniek goed
staande te houden.
De trainers Alexander Sulava, Jeroen Scholma en Ronnie Meijer waren dan ook zeer te spreken over
de behaalde resultaten van hun judoka’s.
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.

