JUDOCLUB BERKEL-ENSCHOT ‘TEN SHI’
Zondagmorgen 5 oktober 2008 ontmoetten in sporthal De Haspel in Goirle
de judoka’s van de judoclubs uit Berkel-Enschot, Diessen, Haaren, Goirle,
Moergestel en Oost- West- en Middelbeers elkaar weer voor het eerste
teamtoernooi van dit seizoen. Judoclub Berkel-Enschot ‘ten shi’ beschikte
helaas opnieuw niet over een volledig team van zes judoka’s, maar de vertegenwoordiging
bestond uit vijf judoka’s, waarvan twee debutanten. Dat waren Sanne van Ewijk en Christian
v/d Broek. Daarnaast was het pas de tweede keer voor onze drie andere judoka’s, t.w. Kevin
Bierens, Mark Bierens en Kim Borsboom. Dus niet echt een team met uitgebreide ervaring.
Toch bonden zij met veel verve en elan de strijd aan met de judoka’s van de andere clubs.
Vanzelfsprekend moesten onze drie jongens en twee meisjes daarbij uiteindelijk vaak het
onderspit delven, maar ze lieten zich zeker niet zonder slag of stoot verschalken en boden de
nodige weerstand. Het was ook wel duidelijk, dat ze er plezier in hadden en ze hebben ook
weer wat meer én andere ervaring kunnen opdoen. En dàt is natuurlijk ook precies de opzet
van deze teamontmoetingen. Met name Kim had doorlopend een brede lach op haar gezicht,
zelfs tijdens de wedstrijden. Helaas deze keer geen ereplaats voor Berkel-Enschot ‘ten shi’.
Maar ja, wat wil je ook met zo’n jonge ploeg! Beste Christian, Kevin, Kim, Mark en Sanne:
ook langs deze weg willen we jullie nog nog bedanken voor jullie enthousiaste inzet en
sportieve strijd.
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’.

