JUDOCLUB BERKEL-ENSCHOT ‘TEN SHI’
De sporthal van ‘centrum Hercules’ in Diessen vormde zondagmorgen 18
mei 2008 het toneel voor het afsluitende teamtoernooi van dit seizoen
tussen de judoclubs uit Berkel-Enschot, Diessen, Haaren, Goirle,
Moergestel en Oost- West- en Middelbeers. De afvaardiging van Judoclub
Berkel-Enschot ‘ten shi’ bestond dit keer uit maar vier judoka’s, waarvan drie debutanten. Dat
waren Kevin Bierens, Mark Bierens en Kim Borsboom, die alle drie pas in de loop van dit
jaar met judo zijn begonnen. Voor Joonas van de Oetelaar was het waarschijnlijk de laatste
keer, dat hij aan de teamontmoetingen kon meedoen. Joonas sprokkelde als ‘senior’ van het
team de meeste puntjes bij elkaar. Hoewel onze debutanten zich vol overgave en met
enthousiaste inzet in de strijd wierpen, misten ze natuurlijk nog de nodige ervaring. Maar het
was wel overduidelijk, dat ze er écht lol en plezier in hadden. En ze deden natuurlijk ook juist
mee om weer eens wat andere ervaringen op te kunnen doen. Dus het was zeker een geslaagde
deelname. Kim wist haar tegenstanders enkele malen te verschalken en de winst naar zich toe
te halen. Kevin en Mark lieten als vijf- en zesjarige zien dat de judoclub gerust kan zijn voor
de toekomst. Zowel Joonas, Kevin, Kim en Mark als de bij deze ontmoeting aanwezige
supporters kunnen weer met plezier terugkijken op een sportieve en leuke judo-ochtend. We
hebben kunnen genieten. De na afloop ontvangen medailles en oorkonden waren natuurlijk
welverdiend. Voor onze eerdere deelnemers van dit seizoen 2007-2008, t.w. Michael
Burgmans, Steven Geerts, Job van Kessel, Walter van Slooten, Pleun Stabel en Sam
Verhoeven, hebben we die medailles en oorkonden ook meegekregen om ze op de
eerstvolgende les te kunnen uitreiken.
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’.

