JUDOCLUB BERKEL-ENSCHOT ‘TEN SHI’
Sporthal De Roomley in Udenhout was zondagmiddag 16 maart het
strijdtoneel van bijna 50 judoka’s tussen 9 en 15 jaar van zeven judoclubs
uit Diessen, Goirle, Haaren, Hilvarenbeek, Moergestel, Oost- West- en
Middelbeers en natuurlijk Berkel-Enschot als organsator van de
ontmoeting. De tussen de genoemde verenigingen opgezette z.g. “onderlinge tienercompetitie” wordt beurtelings door de deelnemende verenigingen georganiseerd en is bedoeld als
voorbereiding voor de grotere toernooien. Ook kunnen judoka’s die anders nooit wedstrijden
bezoeken, op deze manier eens kennismaken met hoe het er op zo’n toernooi aan toe gaat.
Voor de jongere judoka’s vinden op initiatief van Berkel-Enschot met ditzelfde doel voor
ogen al sinds 1998 de z.g. “team-ontmoetingen” plaats. Met deze “tienercompetitie” zijn we
in 2006 begonnen. Van onze zes deelnemers moest Michael Burgmans helaas wegens een
(overigens niet bij judo) opgelopen knieblessure al bij voorbaat afhaken. Onze resterende vijf
judoka’s lieten zich in de diverse poules flink gelden. Bij de prijsuitreiking mocht Sander
Heemskerk de hoogste plaats op het ereschavot betreden en hij kreeg een welverdiende
gouden medaille omgehangen. Een bronzen medaille was weggelegd voor Joonas van den
Oetelaar, Bas van Schijndel, Walter van Slooten en Ruben Bonneur. Erg jammer dat Ruben
onfortuinlijk geblesseerd raakte, want daardoor moest hij zijn laatste wedstrijd laten schieten,
hetgeen reglementair als een verlies met volle punten geldt. Anders had er toch zeker wel een
zilveren medaille voor hem ingezeten. Dus al onze judoka’s hebben zeker een pluim en
welgemeende handdruk verdiend! Beste Bas, Joonas, Ruben, Walter en Sander hierbij ook op
deze wijze nog onze hartelijke dank voor jullie enthousiasme en goede inzet!
Judo is een fijne en gezonde sport voor zowel jongens als meisjes vanaf 5 jaar, die gerust eens
vrijblijvend kunnen komen kijken en/of een les meedoen. De lessen voor de jeugd zijn op
woensdag om 18:00u en 19:00u in de dojo van sporthal 't Ruiven.
Voor verdere informatie kijk eens op onze website: www.ten-shi.myweb.nl
Judoclub Berkel-Enschot ‘ten shi’.

