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--------------------------------Universiade Nieuwsbrief 8 juli--------------------------------- 

In deze nieuwsbrief geven we een update van de prestaties en resultaten van dag 4 en 5. Ditmaal 
kunnen we weer met grote vreugde meedelen dat de tweede medaille voor Nederland binnen is! 
Ditmaal een bronzen medaille op naam van judoka Jur Spijkers. Daarnaast kwam Elze Geurts dit 
weekend uit in twee finales bij het turnen en wist Kinge Zandinga zich te plaatsen voor de finale 
voor de 100 meter vlinderslag. 

Brons voor judoka Jur Spijkers  
Wat judoka Jur Spijkers (90+ kg) vorige week 
donderdag in de strijd om brons niet lukte, lukte 
afgelopen zaterdag wel. Zaterdag kwam de 21 
jarige student van de Saxion Hogeschool uit 
Deventer in actie in de open klasse. De eerste twee 
rondes werden gewonnen, waardoor Spijkers zich 
meteen plaatste voor de kwartfinale. Deze werd 
helaas verloren van Rustam Kotsoiev uit 

Azerbeidzjan. In de 
herkansing wist de 
Nederlander uiteindelijk 
knap te winnen van Erlan 
Sherov uit Kirgizië. Spijkers 
sloot zijn toernooi 
zaterdag af met een 
bronzen medaille op zak.  
                                           
Ook Julie Kemmink (foto 
links), studente aan de 

Radboud Universiteit, kwam zaterdag in actie (-52 
kg). Helaas viel de 20- jarige studente in de eerste 
ronde uit, waardoor haar toernooi zaterdag vroeg 
in de middag eindigde. 

Twee finales voor Elze Geurts 
Turnster Elze Geurts kwam afgelopen weekend in twee finales in actie. Zaterdag eindigde Elze 
Geurts tijdens een zware wedstrijd in de meerkampfinale op de negende plaats. De geneeskunde 
studente van de Universiteit van Amsterdam begon haar wedstrijd sterk op sprong, maar een val 
bij de afsprong van brug zorgde voor puntenverlies. Geurts herpakte zich vervolgens weer op balk 

en vloer en behaalde uiteindelijk een totaal 
van 49.550 punten. Zondag behaalde Elze 
een knappe zesde plaats op het finale 
sprong. Ze behaalde voor haar twee 
sprongen een gemiddelde van 13.200 
punten. In de finale ging het goud 
uiteindelijk naar Marina Nekrasova uit 
Azerbeidzjan (14.000 punten). 
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Floret en degen schermers in actie 
Zaterdag kwamen de floret heren in actie. Olivier de Jong, Patrick Post en 
Olivier Split speelden hun laatste individuele toernooi. Olivier de Jong en 
Patrick wisten zich te plaatsen voor de eliminaties door de eerste partijen 
te winnen. Olivier Split wint één partij en ging helaas niet door naar de 
eliminaties. In de T64 wint Olivier de Jong met 15-11 van Shane Iverson uit 
de Verenigde Staten. Patrick verliest in deze ronde met 15-5 van Daniel Kiss 
uit Hongarije. In de T32 verliest Olivier de Jong met 15-11 van Meddy Elice 
uit Frankrijk. Later gaat de Fransman er met de bronzen medaille vandoor. 
Het eindresultaat is plaats 28 voor Olivier de Jong, plaats 49 voor Patrick 

Post en plaats 58 voor Olivier Split.  
 
Zondag kwamen floret schermsters Carmel Tulen, Ellen 
Obster en Day de Wijn als team in actie. Helaas hebben de 
Nederlandse dames ruim verloren tegen een sterk Oekraïne 
(als derde gerankt). Uiteindelijk zijn de Nederlandse dames 
14de van de 18 teams geworden. Dit was een beter resultaat 
dan de vorige keer.  

Tafeltennissers individueel in actie 
Zaterdag vonden de individuele kwalificaties voor Nolan Schultz, 
Patrick Bruijne, Lars Banning en Lennart Slaats plaats. Alle vier de 
spelers verloren helaas hun eerste partij in het enkel spel. Een dag 
later kwamen ze weer in actie. Nolan (met 3-0),  Lars (met 3-0) en 
Patrick (met 3-1) wisten hun wedstrijden niet te winnen. Lennart 
Slaats, student aan de Fontys Hogeschool in Tilburg, won zijn 
wedstrijd met 3-1. Hij werd tweede in de poule, waardoor hij meteen 
door is naar de volgende ronde. De eerste game tegen Aaro Oismets 
uit Estland was even aftasten, maar gelukkig kon Lennart zich 
herpakken en won hij de eerste game met 15-13. De tweede game 
kwam hij met 8-4 voor, maar werd helaas met 11-9 verloren. De derde game werd met 11-6 en de 
laatste game met 11-5 gewonnen. Lennart zit bij de laatste 64 en zal morgen vanaf 10.00u weer in 
actie komen. 

Kinge in finale 100 meter vlinderslag 
Zwemster Kinge Zandringa (foto links), studente aan de Hogeschool van 
Amsterdam, kwam zondagavond in actie tijdens de halve finale van de 
100 meter vlinderslag. Daar wist ze als 3de te eindigen (59.45). 
Vanavond vond de finale plaats. Helaas kwam ze daar niet verder dan 
de zesde plaats. Op de 100 meter vrije slag kwamen gisteren ook Ben 
Schwietert (50.76) en Bart Sommeling (51.10) in de kwalificatieheats in 
actie, maar beiden wisten zich niet te kwalificeren voor de halve finale. 

Een dag eerder kwamen Tessa Vermeulen en Marieke Tienstra in actie op de 100 meter rugslag. 
Tessa kwalificeerde zich voor de halve finale en zwom zich met 1.01.98 net niet naar de finale. Ook 
Tom Donker kwam zaterdag in actie. In de kwalificatieheats zwom hij 50 meter rugslag in 25.67. Dit 
was helaas niet voldoende om de halve finales te plaatsen.  
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Foto van de dag 
Judoka Jur Spijkers heeft de tweede Nederlandse medaille binnen gehaald! Op de foto staat de 
trotse Jur als derde van links.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programma voor 9 juli  
 
 Atletiek  Zwemmen  Tafeltennis  Schermen  Boogschieten  
Ochtend  11.25u 

3000m steeple M  
1e ronde  
Noah Schutte & 
Simon Grannetia 
 
 

Vanaf 9.30 
50 school V  
Valerie van Roon 
 
50 vrij M 
Thomas Verhoeven 
& Ben Schwietert 
 
50 vrij V 
Valerie van Roon 

Vanaf 10.00 
Laatste 64 
single 
Lennart Slaats 

Vanaf 9.00 
Eliminatie van 16 
Floret 
Edo Zoon, Olivier 
de Jong, Olivier 
Split, Patrick Post 
 
Vanaf 11.20 evt. 
Kwartfinale 
 
Vanaf 11.40 evt.  
Halve finale 

Vanaf 9.00 
Recurve M 
indivuele ranking 
Damiaan Jeurissen 
 
Compound V 
individuele ranking 
Evelien Groeneveld 
 
Recurve V 
individueel 1/48 
ronde 
Ilse Houbiers 

Middag      
Avond  18.39  

Halve finale 400m 
V Eva & Laura 
 
20.50  
10.000 M 
Manuel de Backer 
  
19.05 
Aankomst Atletiek 
1x 
Airport (Job 
Beintema) 

Vanaf 18.13 
Evt. halve finales 
50 school V  
Valerie van Roon 
50 vrij M 
Thomas Verhoeven 
& Ben Schwietert 
50 vrij V 
Valerie van Roon 
 
Vanaf 19.04 
Evt. finale  
50 rug V: Tessa 
Vermeulen 
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