Judoka’s Zempo en Judo Instituut Noord beginnen 2015 goed.
Afgelopen zaterdag 10 januari hebben de judoka’s van jv. Zempo en Judo Instituut Noord aan het
Wintertoernooi in Dedemsvaart deelgenomen. Tijdens dit toernooi hebben de judoka’s 12
medailles gewonnen. Het jaar 2015 is dus weer goed begonnen voor de judoka’s.
De jonge Silvan Bulthuis uit Oude Pekela deed het voortreffelijk in de klasse tot 15 jaar. Silvan wist al
zijn wedstrijden overtuigend te winnen met goed en gevarieerd judo ,waardoor hij uit eindelijk
eerste werd. Ook een eerste prijs werd er gewonnen door Jan Willem Loer, Nieke Slijm en de jonge
Amanda Lich uit Winschoten. Amanda deed voor het eerst mee in de leeftijdsklasse tot 15 jaar, maar
wist gelijk al haar partijen overtuigend te winnen.
Judoka Nick van de Laan, voor het eerst uitkomend in de leeftijdsklasse tot 18 jaar werd tweede.
Door één onoplettendheid verloor Nick één wedstrijd. Hierdoor mocht Nick dan ook de tweede prijs
in ontvangst nemen. Ook een tweede prijs werd er gewonnen door Luc ten Hoorn, Vincent Bes en de
uit Stadskanaal afkomstige Kelly Oetera.
Een vierde prijs werd er gewonnen door Martijn Meijer uit Oude Pekela. Martijn die zijn eerste
wedstrijd draaide in de leeftijdsklasse tot 15 jaar liet zien dat hij over een goede techniek beschikt en
dat hij op mentaliteit zijn wedstrijden kan winnen. Ook een vierde prijs werd er gewonnen door
Celster en Roy Ebbinge en Kylian Bulthuis.
De coaches Jeroen Scholma en Ronnie Meijer waren dan ook zeer trots en tevreden over de
prestaties van hun pupillen.
Onder begeleiding van coach Alex Sulava zijn er ook een 5 tal judoka’s afgereisd naar het Espoir
toernooi in Eindhoven. Dit Internationaal evenement wordt gezien als het sterkst bezette toernooi
van Nederland. De judoka’s hebben het voortreffelijk gedaan tijdens dit toernooi. Jurrien Kugel wist
zich uit eindelijk in de prijzen te vechten. Tot de finale wist Jurrien zijn partijen overtuigend te
winnen, maar in de finale ging het helaas mis tegen de Duitser Lennart Slamberger, waardoor Jurrien
tweede werd.
Coach Alex Sulava was zeer te spreken over de prestaties van zijn 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.

