JUDOCLUB BERKEL-ENSCHOT ‘TEN SHI’
Afgelopen zondag 25 januari vond in Kaatsheuvel het 17e Langstraat
Toernooi plaats. In ‘De Werft’ traden de deelnemers van meer dan 25 clubs
tegen elkaar in het strijdperk, verdeeld over vijf matten, waarop een
negental officiële scheidsrechters van de Judo Bond Nederland met strakke
hand de nieuwe wedstrijdregels toepasten. Onder de deelnemers waren vijf judoka’s uit
Berkel-Enschot, t.w. Kim Borsboom, Michael Burgmans, Thomas Melisse, Joonas van den
Oetelaar en Walter van Slooten. In feite werd het toernooi ’s morgens geopend door Kim en
haar tegenstander in de allereerste wedstrijd van de dag, terwijl Michael juist in de voorlaatste
eindpoules zat. Kim eindigde op een vierde plaats. Hoewel Thomas zeer voortvarend opende,
wist ook hij in zijn zevenkoppige poule helaas niet door te dringen tot de ereplaatsen. Joonas
moest helaas in zijn tweede wedstrijd opgeven wegens een gekneusde pols. Walter bereikte in
zijn categorie de tweede plaats. Michael versloeg zijn vier tegenstanders in de voorronde met
de volle tien punten en drong dan ook vanzelfsprekend door tot de finalepoule. Ook daarin
wist hij alle wedstrijden met een winnende score te beëindigen op één wedstrijd na. De winst
uit die scoreloze wedstrijd werd ‘op beslissing scheidsrechter’ met één punt aan zijn
tegenstander toegewezen. Met winst uit alle wedstrijden op één verliespuntje na bereikte
Michael een zeer felbevochten en welverdiende derde plaats. Eentje met wel een beetje een
zilveren of zelfs gouden randje eigenlijk. Proficiat! Natuurlijk allemaal gefeliciteerd met de
behaalde prijzen en medailles en bedankt voor de goede en sportieve 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’.

