JUDOCLUB BERKEL-ENSCHOT ‘TEN SHI’

(50 jaar: 1961-2011)

Vanaf ’t Ruiven vertrok zaterdag 25 juni om 09:15 uur de bus met judoka’s
naar BillyBird Park Hemelrijk in Volkel. Nadat we daar met onze groep
van 33 aankwamen, gingen we eerst een plaatsje veroveren in de grote
binnenspeeltuin ‘Zeeroversland’. De judoka’s hadden er snel de attracties
gevonden en vlogen uiteen. Als ze tussendoor dorst hadden konden ze
genoeg drinken want de kannen ranja hadden we voor ze klaar gezet. Na een tijdje werd in
groepjes ook de rest van het park verkend. De familie-achtbaan viel erg in de smaak, maar
ook de trapgondels, verkeersspeeltuin en de indoor-kinderkermis. Om kwart voor één was er
voor iedereen een frietje met snack. Na het eten gingen we gezamenlijk naar de ‘Splash’, een
waterglijbaan waarin je in een bootje naar beneden raast. Veel judoka’s konden er maar geen
genoeg van krijgen. De wat grotere judoka’s ontdekten het survivalgebied. Ook de berg
‘Hemelaya’ werd driftig beklommen. Rond theetijd waren er krentenbollen, eierkoeken en
muffins, maar veel judoka’s hadden het te druk met spelen, zodat er op het eind van de dag
weer een hele voorraad mee terug naar huis moest. Toen de bus om ongeveer 17:30 uur terug
in Berkel-Enschot aankwam, waren sommige judoka’s (maar zeker niet alle) volkomen
uitgeblust. Met z’n allen kunnen we, ondanks het weer dat iets beter had mogen zijn,
terugzien op een geslaagde dag. De organisatie was in handen van Wilhelmien van Gansen,
Peter van Raak en Richard Boonstra, die we hierbij hartelijk danken voor al hun
inspanningen. Ook dank voor de begeleiders John van den Oetelaar, Paul O’Connor en Henry
van der Bruggen en uiteraard ook voor Jo en Leny Engel die de hele dag ‘het fort’ in
‘Zeeroversland’ hebben bewaakt.
Zondagmorgen organiseerden we de ‘Interscholaire clubkampioenschappen’ in sporthal ‘De
Roomley’ in Udenhout. Daarover en over onze jubileumreceptie zondagmiddag echter in een
volgende Schakel meer. We hebben in ieder geval de enorme Kees Kools wisselbokaal weer
heroverd van Moergestel, die nu als derde eindigde. Het spande er nog om, maar Goirle
eindigde door ons resultaat in de laatste twee poules toch nog nà ons, terwijl Diessen vierde
werd.
Judoclub Berkel-Enschot ‘ten shi’.

