JUDOCLUB BERKEL-ENSCHOT ‘TEN SHI’
Op zondag 1 april vond het dit jaar voor de tweede maal gezamenlijk door
Judovereniging Deusone uit Diessen en Judovereniging Hilvarenbeek
georganiseerde HilDie toernooi plaats. Dit goed georganiseerde en vlot
verlopende toernooi heeft alles in zich om een leuk jaarlijks terugkerend
evenement te worden. Onder de in totaal ongeveer 135 deelnemers in
Sporthal ‘Hercules’ in Diessen waren er ook vier die onze judoclub vertegenwoordigden, t.w.
Luuk van der Bruggen, Minka Geelen, Malika Hendriks en Jasper Spee. Ditmaal dus een
evenredige vertegenwoordiging van het z.g. “sterke” en “zwakke” geslacht. Ze bleken
allemaal goed voor een podiumplaats! Zowel Luuk als Minka wonnen al hun wedstrijden en
zij mochten dan ook beiden op de hoogste trede van het ereschavot hun eerste prijzen in
ontvangst nemen. Jasper bouwde ook een fraaie reeks op van met het hoogst mogelijke
puntental gewonnen wedstrijden, maar hij liet zich in z’n allerlaatste wedstrijd toch nog in de
luren leggen, waardoor hij alsnog als tweede eindigde. Voor Malika was dit pas haar tweede
toernooideelname en ze startte voortvarend door in haar eerste wedstrijd meteen een
voorsprong van zeven punten te nemen. Helaas liet ze zich vervolgens verrassen, waardoor ze
haar voorsprong uit handen gaf en ze toch op achterstand kwam. Door haar laatste wedstrijd
met de volle tien punten te winnen wist ze zich uiteindelijk met een welverdiende derde prijs
toch nog te verzekeren van een podiumplaats. Met alléén maar podiumplaatsen (tweemaal
één, en eenmaal twee en drie) mogen we dit weer een geslaagd weekend voor onze judoka’s
noemen. In ieder geval voor alle vier, d.w.z. Jasper, Luuk, Malika en Minka, hierbij nog onze
hartelijke gelukwensen met jullie fraaie en welverdiende prijzen!
Kinderen vanaf vijf jaar zijn op woensdag- of donderdagavond om 18:15 uur altijd welkom
voor een vrijblijvende proefles. Meer weten? Kijk eens op www.ten-shi.myweb.nl.
Judoclub Berkel-Enschot ‘ten shi’.

