JUDOCLUB BERKEL-ENSCHOT ‘TEN SHI’
Op zondag 31 januari vond in Sporthal ‘De Werft’ in Kaatsheuvel het 18e
Langstraat toernooi plaats. Op vijf matten namen ongeveer 250 deelnemers
van 34 judoverenigingen het tegen elkaar op. Aan dit goed georganiseerde
toernooi namen ook Kim Borsboom, Minka Geelen, Sjors Hendriks, Daan
Meulepas, Bart Oerlemans en Christje Spee deel. Helaas wisten Bart, Daan en Sjors niet tot
de ereplaatsen door te dringen van dit voor hen allereerste officiële toernooi. Hoewel Christje
in de voorronden drie van zijn vier opponenten versloeg, bleek hij achteraf (zeer
uitzonderlijk) toch nog één enkel judopunt tekort te komen om door te dringen tot de
finalepoule (waarin de eerste twee uit elk van de drie poules uit de voorronden werden
samengevoegd). Al ‘onze’ jongens moesten dus genoegen nemen met de fraaie medaille die
ze bij de prijsuitreiking kregen omgehangen. De ereplaatsen waren dit keer voorbehouden
voor de Berkel-Enschotse dames. Kim wist beslag te leggen op brons, terwijl Minka in haar
categorie resoluut het goud veroverde. Kim en Minka feliciteren we hierbij uiteraard met het
behaalde eremetaal, maar ook Bart, Christje, Daan en Sjors willen we hierbij symbolisch de
hand schudden voor hun goede inzet en positieve instelling. Tijdens het toernooi kwam de
JBN (judobond) bij monde van o.a. wereldkampioene Marhinde Verkerk verslag doen van de
start van de JBN-Kidsclub met bijbehorende website www.digidojo.nl. Ook had JBN nog
voor alle deelnemers een rugembleem met ieders eigen voornaam als cadeautje meegebracht.
Levy van Mierlo, die vorige week verhinderd was voor de examens, is op woensdag 3
februari alsnog geslaagd voor zijn gele slippen. Proficiat Levy!
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’.

