JUDOCLUB BERKEL-ENSCHOT ‘TEN SHI’
Afgelopen zondag 4 november organiseerde Judoclub Drunen voor de 15 e
keer haar jaarlijkse naar zijn oprichter genoemde “Van Gent toernooi”.
Vorig jaar werden wij er voor het eerst voor uitgenodigd en hadden we vier
deelnemers. Ook dit jaar waren we weer present in de Drunense Sporthal
“De Vennen”. Dit keer met vijf judoka’s, t.w. Kim Borsboom en Minka
Geelen als vertegenwoordigsters van het zogenaamd “zwakke” geslacht, samen met onze
“mannen” Luuk van der Bruggen, Jureno van de Ven en Merlijn van de Ven. Luuk en Merlijn
moesten in het eerste dagdeel (van 9 tot 11 uur) aantreden, terwijl de poules van Kim, Minka
en Jureno in het tweede dagdeel aan de beurt kwamen. Voor Merlijn was dit keer geen
eremetaal weggelegd, evenmin als voor onze beide dames, die waren ingedeeld in een poule
met verder alleen jongens. Zij moesten ondanks hun uitstekende inzet deze keer helaas alle
drie genoegen nemen met een fraaie medaille. Luuk viel opnieuw een eerste plaats op het
podium ten deel. Hij had maar héél weinig judotijd nodig om al zijn partijen met het hoogst
mogelijke puntental winnend af te sluiten en maakte korte metten met zijn zes tegenstanders
door ze eigenlijk al meteen bij aanvang van hun individuele partijen te overmeesteren. Jureno
toonde in zijn tweede wedstrijd over een bijzonder fraaie “ippon seoi nage” (schouderworp) te
beschikken, maar hij liet zich ook met andere technieken niet onbetuigd en wist beslag te
leggen op een welverdiende derde plaats (met bijbehorende fraaie beker). Zijn ouders wisten
ook overigens nog een prijs in de wacht te slepen. Zij waren winnaars van een kerstbrood in
blik in de loterij die Judoclub Drunen had georganiseerd als een bron van inkomsten (in plaats
van het heffen van een entreeprijs voor de toeschouwers). Al met al weer een geslaagde dag
en we bedanken Jureno, Kim, Luuk, Merlijn en Minka hierbij nog van harte voor hun
sportieve inzet en we feliciteren ze met de behaalde resultaten. Meer weten over de judoclub?
Kijk eens op onze website www.ten-shi.myweb.nl.
Judoclub Berkel-Enschot ‘ten shi’.

