JUDOCLUB BERKEL-ENSCHOT ‘TEN SHI’
In sporthal “Achter de tuintjes” in Gilze was het zondag 29-11 een drukte
van belang. District Zuid Nederland van de Judobond organiseerde daar
haar jaarlijkse Sinterklaastoernooi. Het deelnemersveld bestond uit 234
judoka’s van 30 verschillende clubs. Van Judoclub Berkel-Enschot ‘ten
shi’ waren er zes judoka’s, t.w. Luca Ambachtsheer, Kevin Bierens, Mark Bierens, Maarten
Boonstra, Christian van den Broek en Christje Spee. Stuk voor stuk zetten zij hun beste
(judo)beentje voor. Soms wat speels en springerig, maar dat toont ook het plezier en
enthousiasme. Over de inzet van de judoka’s hebben we dan ook niet te klagen. Dat leidde
helaas niet altijd tot de eindwinst, maar ook tot verliespartijtjes, die ze echter erg sportief
ondergingen. Maarten, die deze zondag zeer voortvarend en met volle winstpunten was
begonnen, kwam in zijn vierde wedstrijd tegen een judoka, die volstrekt ongecontroleerd wild
met zijn armen om zich heen sloeg. Hij trof Maarten daarbij voluit op de slaap, waardoor die
tot een langdurig bezoek aan de EHBO alsook tot opgave was gedwongen, hetgeen automatisch een verliespunt oplevert. Bij voetbal zou de tegenstander ongetwijfeld met een zware
reprimande en een rode kaart van het veld zijn gestuurd. Voor Maarten een erg pijnlijke en
volstrekt onverdiende ervaring. Hij toonde van onze zes deelnemers in zijn wedstrijden juist
de meeste variatie in zijn judotechnieken. Uiteindelijk legden al onze deelnemers beslag op
een bronzen plak, die (in een overigens absoluut tergend traag verlopende prijsuitreiking)
door Sinterklaas zelf of door een van de Pieten werd uitgereikt. Daarmee natuurlijk nog
gefeliciteerd Christian, Christje, Kevin, Luca, Maarten en Mark!
Judo is een fijne en gezonde sport. De lessen zijn in de dojo van sporthal ’t Ruiven. Het eerste
lesuur op woensdag vanaf 18:00u is voor de allerjongsten/beginners (v/a vijf jr). Het tweede
lesuur (19:00u-19:55u) sluit daarop aan qua leeftijd/ervaring, terwijl de judoles op donderdag
(van 18:30u tot 19:30u) voor de gevorderde jeugd resp. volwassenen is. Kom gerust eens
vrijblijvend kijken en/of een les meedoen. (Meer informatie op: www.ten-shi.myweb.nl.)
Judoclub Berkel-Enschot ‘ten shi’.

