Judo Instituut Noord en Zempo leveren zeven Noord Nederlandse
kampioenen af
Afgelopen zaterdag 22 februari vonden de districtskampioenschappen tot 15 jaar en tot 12 jaar
plaats. Tijdens deze wedstrijden hebben Judo Instituut Noord en Zempo in totaal 13 prijzen in de
wacht gesleept.
In de ochtend begonnen de judoka’s tot 15 jaar als eerste. De vier beste judoka’s van iedere
gewichtsklasse plaatsen zich automatisch voor de Nederlandse Kampioenschappen in Eindhoven
over 2 weken.
Jv Zempo en Judo Instituut Noord mogen in totaal maar liefst 7 judoka’s afvaardigen naar het NK.
In de Gewichtsklasse tot 42 kg. was Jan Willem Loer uit Winschoten superieur. Hij werd dan ook
overtuigend Noord Nederlands Kampioen.
Ook Jurrien Kugel uit Emmen, Astrid de Vries en Pekelder Kylian Bulthuis mochten de titel Noord
Nederlands kampioen in ontvangst nemen.
De nog jonge Huub van Kammen uit Winschoten wist een prima tweede plaats te winnen. In de finale
stond Huub nog lang op voorsprong, maar moest uiteindelijk zijn meerdere erkennen in Nathan
Klokman uit Friesland. Een vierde plaats werd er gewonnen door Duco Westerdijk uit en Robert
Peper.
Al deze judoka’s zullen over vier weken afreizen naar Eindhoven waar de Nederlandse
kampioenschappen plaats zullen vinden.
In de leeftijdsklasse tot 12 jaar werden ook weer de nodige medailles gewonnen. Bij de meisjes tot
36 kg. was Amanda Lich zeer goed bezig. Met technisch goed judo wist zij al haar partijen vroegtijdig
met een ippon te beslissen. Ze werd dan ook overtuigend Noord Nederlands kampioen -12 jaar. Ook
Ruben Kugel en Pekelder Silvan Bulthuis mogen zich een jaar lang Noord Nederlands kampioen
noemen in de leeftijdsklasse -12 jaar.
Een tweede prijs werd er gewonnen door Martijn Meijer en Melvin Struijk. Een derde prijs werd er
gewonnen door Justin Schreiber.
De coaches Jeroen Scholma, Alexander Sulava en Ronnie Meijer waren zeer tevreden over de
optreden 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.

