Top prestaties van judoka´s Judo Instituut Noord en Zempo tijdens
NK judo.
Afgelopen zaterdag 7 maart werden de Nederlandse kampioenschappen tot 15 jaar gehouden in
Eindhoven. Hieraan hebben 6 judoka’s van Judo Instituut Noord en jv. Zempo deelgenomen. Twee
Judoka´s wisten zich hier in de prijzen te judoën. Jurrien Kugel werd Nederlands kampioen en
Amanda Lich veroverde de derde plaats.
In het ochtendblok moesten Jurrien Kugel, Silvan Bulthuis en Owen Wiehink de spits afbijten. Judoka
Jurrien Kugel uit Erica was in de gewichtsklasse tot 42 kg top favoriet om de Nationale titel te
winnen. Zijn wedstrijden werd tot de finale met spectaculair judo gewonnen. In de finale moest
Jurrien het opnemen tegen de sterke Dylan van der Kolk. Jurrien was ook in deze partij de betere
judoka en wist uiteindelijk drie keer te scoren, waardoor hij zich Nederlands kampioen mag noemen.
In de gewichtsklasse tot 50 kg. moest de jonge Silvan Bulhuis uit Oude Pekela strijden om een plek
voor het podium. Silvan kwam helaas te kort voor een podiumplaats, maar heeft het voortreffelijk
gedaan. In de gewichtsklasse tot 46 kg kwam Owen Wiehink jammer genoeg te kort voor een podium
plaats.
In het middagblok moesten de judoka’s Wouter Wieske, Duco Westerdijk en Amanda Lich
aantreden. De nog jonge Amanda Lich uit Winschoten wist zich in de gewichtsklasse tot 36 kg naar
een podium plaats te vechten. Amanda die over een geweldige linkse uchi-mata (heupworp) beschikt
wist haar eerste partij ook snel in haar voordeel te beslissen met ippon. In haar tweede partij ging
het met Amanda mis en verloor ze onnodig haar partij tegen de latere kampioen. Daarna moest
Amanda nog vijf keer winnen om uiteindelijk 3e te worden.
In de gewichtsklasse tot 60 kg. deed Wouter Wieske uit Nieuwe Pekela het uitstekend. Wouter die
het laatste half jaar een enorme stap heeft gemaakt in zijn ontwikkeling kwam helaas net te kort
voor een podium plaats. Uiteindelijk werd hij 7e in deze gewichtsklasse. Duco Westerdijk kwam
helaas in de gewichtsklasse tot 66 kg. tot kort voor een podium plaats.
De coaches Alex Sulava, Jeroen Scholma, Henk Sijbom en Ronnie Meijer waren zeer te spreken over
de prestaties 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

