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Week 2
Nadat de eerste week erop zat voor de beachvolleybal heren en de
tennis dames & heren, was er direct een nieuwe kans op medailles
met de nieuwe groep atleten. Allereerst de tien judoka’s waarna
vervolgens al snel de handbal dames, sportklimmers,
taekwondoka's en de karateka arriveerden. Het ging in de tweede
week dus om verschillende takken van sport waarbij de atleten
ook interesse hadden in elkaars sport en elkaar de juiste support
konden bieden. 



Judo
Na de aankomstdag was het voor de judoka’s van belang om
klaar te zijn voor de weging. Deze volgde de avond voordat
de judoka zijn of haar wedstrijddag had. Het was die dag dus
van belang goed te letten op de voeding, maar ook het
aantal vocht wat genomen werd of er nog uitgezweet moest
worden tijdens de training. Zo kon de voorbereiding richting
de wedstrijddag voor iedere judoka anders zijn. In eerste
instantie zou je bij judo denken aan een individuele sport,
maar de grote support was bij iedere partij voelbaar. De
judoka’s die elkaar de eerste twee wedstrijddagen
aanmoedigen samen met zo’n twintig tot vijfentwintig
meegereisde familie/vrienden. De verwachting wat betreft
het niveau was vooraf wat lastig, maar tijdens de trainingen
zagen de judoka’s andere landen zoals Oekraïne en Frankrijk
ook met echte topjudoka’s komen. Een mooie uitdaging dus,
waarbij het na de loting toch echt tijd was voor de eerste
partijen!
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Harry Hsia
Franka van der Salm
Nadiah Krachten
Ruben van Mourik
Danique Janssen

HAN
Universiteit Utrecht
Hogeschool Utrecht
Universiteit Windesheim
HAN

-66 m
-52 v
-63 v
-73 m
-57 v

Dag 1
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Onderstaand de uitslagen van de eerste wedstrijddag
waarbij Franka van der Salm in het bijzonder kan worden
uitgelicht. Na verlies in de eerste partij wist zij vervolgens in
de verliezerspoule in drie wedstrijden ijzersterk terug te
komen en zo uiteindelijk het brons binnen te slepen! De
allereerste Nederlandse medaille!

Karol Botka (POL) vs Harry Hsia (NED) 
 Matthieu Remy (FRA) vs Harry Hsia (NED) 
 Ruben van Mourik (NED) vs Bendeguz Hegedus (HUN) 
 Nadiah Krachten (NED) vs Elviira Kujansuu (FIN) 
 Aida Vasiliauskaite (LTU) vs Nadiah Krachten (NED) 
 Hanna Ziegler (GER) vs Nadiah Krachten (NED) 
 Nadiah Krachten (NED) vs Aleksandra Sokolowska (POL) 
 Danique Janssen (NED) vs Vaiga Cecyte (LTU) 
 Danique Janssen (NED) vs Isobel Kitchen (GBR) 
 Franka van der Salm (NED) vs Mathilde Chevalier (FRA) 
 Franka van der Salm (NED) vs Patrycja Skupien (POL) 
 Mathilde Pardon (FRA) vs Franka van der Salm (NED) 
 Franka van der Salm (NED) vs Tamara Ohl (GER) 

 0:1
  1:0
 0:1
 1:0
  0:1
  0:1
  0:1
   1:0
  0:1
 0:1
  1:0
 0:1
  1:0

Uitslagen dag 1:
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Romeé den Hartog
Coen van Winden
Thomas van Mourik
Christina Heck
Paulien Sweers

Radboud Universiteit
Nijmegen
Universiteit Rotterdam
VU Amsterdam
Den Haag
Fontys Tilburg

-70 v
-81 m
-81 m
-78 v
+78 v

Dag 2

Op deze dag pakte Paulien Sweers op haar eerste echte
internationale toernooi een zilveren medaille. Daarnaast werd
Thomas van Mourik in een groot schema van 37 judoka’s
uiteindelijk vierde met een aantal prachtige partijen. Zie
hieronder de uitslagen van alle vijf de judoka’s.

Anna Dyba (POL) vs Romée den Hartog (NED) 
 Romée den Hartog (NED) vs Dora Feher (HUN) 
 Romée den Hartog (NED) vs Fiona Tolfo (FRA) 
 Coen van Winden (NED) vs Bartosz Szaniawski (POL) 
 Aleksandrs Eiduks (POL) vs Thomas van Mourik (NED) 
 Thomas van Mourik (NED) vs Mikulas Mesko (CZE) 
 Kacper Banaszek (POL) vs Thomas van Mourik (NED) 
 Thomas van Mourik (NED) vs Batien Dumas (FRA) 
 Maxence Roustan (FRA) vs Thomas van Mourik (NED) 
 Thomas van Mourik (NED) vs Zsombor Kurtan (HUN) 
 Christina Heck (NED) vs Julia Gut (GER) 
 Lucy Williams (GBR) vs Paulien Sweers (NED) 
 Paulien Sweers (NED) vs Rahel Krause (GER) 
 Tahina Durand (FRA) vs Paulien Sweers (NED) 

 1:0
0:1
 0:1
0:1
0:1
 0:1
 0:1
1:0
0:1
 0:1
 0:1
 0:1
1:0
1:0

Uitslagen dag 2:
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Op de derde wedstrijddag
streden de teams tegen
elkaar. In totaal zes partijen,
waarbij het winnen van vier
partijen de overwinning
opleverde. Bij een gelijke stand
van 3-3 werd er willekeurig een
gewichtsklasse geloot voor een
beslissende partij. Echt heel
bijzonder om te zien, waarbij
een aantal fantastische
partijen gejudood werden.
Uiteindelijke moesten de
Nederlandse judoka’s hun
meerdere erkennen in
Oekraïne wat overtuigend het
toernooi won. Onderstaand de
uitslagen: 

Nederlandse judoka’s vs University of Orleans (FRA)
Nederlandse judoka’s vs Sumy State University (UKR) 
Physical Education in Warsaw (POL) vs Nederlandse judoka’s 

 4:1
0:4
4:3

Uitslagen dag 3:

Dag 3



University of Zagreb (CRO) vs University of Radboud University (NED) 
 University of Gdansk (POL) vs University of Radboud University (NED) 

36-31
33-32

University of Radboud University (NED) vs University of Valencia (ESP) 
 University of Radboud University (NED) vs University of Aveiro (POR) 

34-16
48-21

Handbal
De handbal dames uit Nijmegen
kwamen aan op zaterdag 23 juli. Na
eerst een dag getraind te hebben,
volgde de loting: de eerste wedstrijd
tegen de snelle Kroaten om
vervolgens tegen de grote en stugge
Polen te spelen. Het bleek achteraf
een zware loting. Tegen de Kroaten
ging het op en neer, maar de
Kroaten wisten in de tweede helft
een gat te slaan wat niet meer in te
halen bleek. De Kroaten eindigde
uiteindelijk op de 2e plek. Om door
te gaan in poule moest er gewonnen
worden tegen de Polen die ook
verloren hadden tegen de Kroaten.
Een zenuwslopende wedstrijd
waarbij het alle kanten opging. De
dames kwamen bij een gelijke stand
erg scherp uit de rust en kwamen
drie punten voor. Even leek dit het
moment waarop de Poolse dames
knakte, maar desalniettemin
kwamen ze terug.  
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Waarbij in de laatste tien minuten de Poolse dames zelfs de voorsprong wisten te
pakken en de Nederlandse dames risico’s moesten gaan nemen. Het bleek
uiteindelijk net niet genoeg. Zo werd het 33-32 voor Polen. De teleurstelling was
groot bij de atleten, de coach en ook de meegereisde supporters die met vlaggen
en toeters de dames tot het eind bleven aanmoedigen. Vervolgens werden er nog
twee wedstrijden gespeeld voor plek 9 t/m 13. Met een duidelijk krachtsverschil
werden deze twee partijen gewonnen, waardoor ondanks de grote teleurstelling
eerder het toernooi, het toernooi positief werd afgesloten. 



Sportklimmen
Sportklimmen was dit jaar voor het eerst op de EUG.
Klimmers uit heel Europa kwamen naar Lodz om te laten
zien wat zij konden in de categorieën lead climbing,
boulderen en speed climbing. Op 26 augustus kwamen
Gregor Stuwe en Eke de Boer samen met hun coach Borre
Simmers om namens de Rijksuniversiteit Groningen te
strijden voor de medailles in de categorieën lead en
boulderen.
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Op 28 augustus mochten Eke en Gregor hun
kunsten laten zien bij lead. In de voorronde
moesten de deelnemende atleten twee
routes klimmen om zich te plaatsen voor de
finale waar enkel de top 8 aan mocht
deelnemen. Met trots kan gezegd worden
dat zowel Gregor als Eke de finale wisten te
halen! In een deelnemersveld van 19
eindigde Gregor op een gedeelde vierde
plaats en Eke wist met een zevende plek vier
andere klimmers achter haar te houden. De
concurrentie was sterk maar uiteindelijk
veroverde zowel Gregor als Eke een mooie
vijfde plaats in de finale!

Na een goede nachtrust verplaatste onze klimmers
zich naar de boulderhal. De voorronde bestond bij
zowel de mannen als de vrouwen uit vijf verschillende
routes. Voor elke route kregen de klimmers vijf
minuten. Na het mogen aanschouwen van de meest
indrukwekkende boulderacties kwamen de
voorrondes ten einde. In tegenstelling tot lead
kwalificeerde hier slechts de top zes zich voor de
finale. Gregor plaatste zich met een zesde plek voor
de finale. Helaas eindigde Eke op de zevende plaats
waardoor ze net niet aan de finale kon deelnemen. In
de finale kregen de mannen verschillende nieuwe
routes die zij dit keer elk in vier minuten moesten
veroveren. Uiteindelijk eindigde Gregor net naast het
podium op de vierde plek.



Taekwondo
Tegelijk met de klimmers kwamen op 26 juli de
taekwondoka’s aan, Robin Didden (-53 v), Aymen Achnine
(-58 m) en hun coach Hamza el Baroud. Het niveau van
de tegenstanders was zeer hoog maar de ambities van
onze atleten waren nog hoger. Zowel Robin als Aymen
namen van te voren geen genoegen met iets minder dan
een medaille. En het ultieme doel was natuurlijk goud!
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Nadat met de weging alles goed was gegaan
mocht Robin op 29 juli als eerste Nederlandse de
mat betreden. Na een overtuigende 2-0
overwinning tegen de Portugese Catarina moest
Robin het helaas na een zeer spannend gevecht
met 1-2 in de halve finale afleggen tegen Paula
uit Spanje. Robin wist uiteindelijk een hele mooi
derde plaats te bemachtigen en zo het brons
binnen te slepen.

Op 30 juli was Aymen aan de beurt om voor het hoogst haalbare te gaan. Zijn
eerste gevecht tegen de Brit Hiu Fun Wong was een zeer overtuigende 2:0
overwinning waarbij zijn tegenstander eigenlijk niks had in te brengen. Helaas
moest de tegenstander van Aymen in de halve finale zich terugtrekken
vanwege een blessure waardoor het zilver al zeker was en Aymen aan het
begin van de middag de mat op mocht voor het goud! En het is gelukt! Na een
mooie wedstrijd tegen Henrique uit Portugal wist Aymen 2:0 te winnen. Aymen
ontving hiervoor niet alleen een gouden medaille maar ook 10 punten voor de
wereldranglijst waardoor hij nu van plek 85 naar plek 58 is geklommen. Een
geweldige prestatie!



Karate
Vanuit Nederland hadden we ook een karateka die op moment
traint bij het nationale team. Na rustig op de aankomstdag
alles uit te zoeken en nog even te kijken bij de handbal dames,
ging de focus volledig richting de wedstrijddag. Tijdens de
weging zag Julian Nobbe voor het eerst zijn mogelijke
tegenstanders en zag gelijk hoe het niveau was. Meerdere
landen die met hun gehele nationale team kwamen, waarbij
vanuit België zelfs de nummer 10 op de wereldranglijst
aanwezig was: Anouar Bougrine. Anouar werd uiteindelijk
uitgeschakeld in de kwartfinale wat dus liet zien hoe hoog het
niveau was. 
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Tijd voor onze Nederlandse karateka tegen de Hongaarse Botond Kapdebo.
Een gelijk opgaande strijd, waarbij Julian Nobbe na een goede trap helaas
maar één vlag van de juryleden kreeg (er zijn 4 juryleden en op moment dat
twee van de vier juryleden de trap als punt beschouwen wordt het punt
toegekend). Vervolgens bewoog de partij zich meer richting de Hongaar. Hij
gaf een goede trap richting het hoofd, waardoor de Hongaar 3-0 voor kwam
te staan. Dit betekende dat Julian Nobbe risico’s moest gaan nemen, maar
hij kwam uiteindelijk helaas niet meer aan scoren toe. Een mooie strijd,
waarbij de Hongaar de partij goed uitspeelde. Prachtige sport om te zien met
het wederzijdse respect voor elkaar, we hopen in de toekomst meer
karateka’s uit te mogen zenden!

Botond Kapdebo (HUN) vs Julian Nobbe (NED) 3:0

Uitslagen:



Sluitingsceremonie
Na zeventien dagen vol met sport kwam het EUG 2022 op 30 juli
helaas officieel ten einde. De sluitingsceremonie vond plaats in
de sportarena waar eerst de handbalfinale voor vrouwen werd
gespeeld. Tijdens de ceremonie gaven meerdere
hooggeplaatste personen speeches waarin zij iedereen
hartelijk bedankten en het belang van sport en samenkomen
benadrukten. Na de ceremonie volgde nog een spetterende
handbalfinale van de mannen, een mooie sportieve afsluiting.

3x3 Basketball: Debrecen (HUN) July 15-19
Badminton: Miskolc (HUN) July 10-16
Basketball: Aveiro (POR) July 23-30
Beach Championships (Beach Volleyball, Beach
Handball): Malaga (ESP) September 19-25 
Combat Sports (Kickboxing, Taekwondo, Judo,
Karate): Zagreb (CRO) July 20-23
Football: Tirana (ALB) June 25-July 2 
Futsal: Split (CRO) July 18-26
Golf: Ferrara (ITA) September 6-10
Handball: Podgorica (MNE) July 8-14
Orienteering: St. Gallen (SUI) August 24-27
Rowing: Bydgoszcz (POL) September 7-10
Rugby 7s: Lisbon (POR) September 11-14
Table Tennis: Olomouc (CZE) July 4-9
Tennis: Granada (ESP) July 3-9
Volleyball: Guimaraes (POR) July 16-23
Water Polo: Miskolc (HUN) July 10-16
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Helaas is het EUG 2022 van Lodz afgelopen,
maar in 2024 staat er weer een nieuw EUG
gepland! Deze zal in Hongarije plaatsvinden
met Debrecen en Miskolc als hoststeden!

Maar in 2023 vinden er ook Europese
studentkampioenschappen plaats! Dit keer
als European University Championships
(EUC). In de onderstaande lijst zijn alle
EUC's terug te vinden. Ben je gekwalificeerd
en wil je deelnemen? Neem dan nu contact
op met internationaalssn@gmail.com kom.
Niet gekwalificeerd maar wil je toch graag
meedoen? Laat het vooral weten, dan kijken
we wat er mogelijk is.

EUC's 2023:

mailto:internationaalssn@gmail.com

