Judoka´s van j.v. Zempo en Judo Instituut Noord presteren op NK judo.
Afgelopen zaterdag zijn zeven judoka´s van j.v.Zempo en Judo Instituut Noord afgereisd richting
Eindhoven om te strijden voor de Nationale Titel. De afgelopen acht weken zijn de judoka´s dan ook
specifiek voorbereid zodat er maximaal gepresteerd kon worden. In totaal werden er maar liefst drie
medailles gewonnen.
In de ochtend begon de strijd voor ons met vier judoka´s. In de gewichtsklasse tot 42 kg. begon Jan Willem
Loer uit Winschoten zeer gedreven aan zijn toernooi. Tot de halve finale wist hij dan ook al zijn partijen in
zijn voordeel te beslissen, door dominant en technisch sterk te judoën. In de halve finale trof Jan Willem
de sterke Maszink uit Overijssel. Door een stapfout van Jan Willem werd hij geworpen, waardoor hij
verloor. Om het brons moest Jan Willem het vervolgens opnemen tegen de lastige van Beek uit Noord
Holland. Deze partij werd door Jan Willem gewonnen, waardoor hij derde van Nederland werd.
In de klasse tot 60 kg. wistde fysiek sterke Kylian Bulthuis uit Oude Pekela tot aan de kwartfinale al zijn
partijen te winnen. In de kwartfinale moest Kylian het opnemen tegen de sterke Dorlandt. Kylian kwam in
deze partij door een overname op achterstand. Deze achterstand wist Kylian niet meer om te buigen,
waardoor hij werd teruggeworpen naar de verliezersronde. Een mentale dreun voor Kylian, maar daar
ging hij uitstekend mee om door al zijn partijen in de verliezersronde overtuigend te winnen. Kylian kwam
hierdoor om het brons te judoën tegen Nieuwenhuizen uit Noord Holland. Kylian begon de partij zeer
gedreven en ijzersterk, maar de twee scores van Kylian kwamen bij zijn tegenstander op het scorebord te
staan. Nieuwenhuizen deed vervolgens niets meer, waardoor het steeds spannender werd want de tijd
begon te dringen. Door een perfecte links uitgevoerde beenworp (o-soto-gari) wierp Kylian zijn
tegenstander alsnog hard op de rug, waardoor hij verdiend derde werd.
In het middag blok moest Jurrien Kugel uit Emmen in de gewichtsklasse tot 38 kg. aantreden. De sterke en
technisch vaardige Jurrien Kugel begon zijn wedstrijden zeer sterk. Tot de halve finale wist hij met zeer
mooi judo al zijn tegenstanders te verslaan. In de halve finale moest Jurrien het opnemen tegen de lastige
Daan Moes. Dit was een zeer gelijkopgaande strijd,waarin Jurrien uiteindelijk door een bestraffing van de
scheidrechter verloor. Hierdoor moest Jurrien uiteindelijk om het brons te strijden tegen Jaring uit NoordHolland. Deze wedstrijd werd door Jurrien gewonnen, waardoor hij verdienstelijk derde werd.
Judoka’s Duco Westerdijk en Astrid de Vries hebben het goed gedaan, maar kwamen nog net te kort om
mee te strijden voor de prijzen. De nog jonge Huub van Kammen deed het zeer goed, maar had een zware
loting. Robert Peper had het ook niet getroffen met zijn loting. Robert die zich dit seizoen enorm goed
heeft ontwikkeld kwam goed mee, maar was net niet goed genoeg om in de prijzen te komen. Deze vier
judoka’s kunnen echter ook terugkijken op een verdienstelijke toernooi, waarbij ze weer de nodige
ervaring hebben opgedaan. Uiteindelijk hebben Judo Instituut Noord en Zempo de meeste prijzen
gewonnen van alle judoclubs in onze district. De coaches Jeroen Scholma, Alexander Sulava en Ronnie
Meijer waren dan ook zeer trots en tevreden over de prestaties van hun pupillen.
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.

