JUDOCLUB BERKEL-ENSCHOT ‘TEN SHI’
Op zondagochtend 2 juni was het Judoclub Berkel-Enschot ‘ten shi’ die in
scoutinggebouw Den Donk in Moergestel de laatste teamontmoeting van
dit seizoen organiseerde. In deze teamontmoetingen bindt een team van
onze club de strijd aan met de zeskoppige teams van de Eerste Sport- en
Judovereniging Goirle, Judoclub Sankawa (Oost- West en Middelbeers),
Judovereniging Deusone (Diessen), Judovereniging Sint Jan (Moergestel) en de J.J.C. De
Valbrekers (Haaren). We beschikten dit keer over een voltallig team van zes judoka’s, t.w.
Tim O’Connor, Simm van der Heijden, Norbert Schets, Anika van den Oetelaar, Mike
Raaijmakers en Floris Snellens. Voor zowel Simm als Floris was het pas de tweede deelname
aan de team-ontmoetingen, maar voor Mike was het zelfs de allereerste keer. Daar was in de
matches echter helemaal niets van te merken. Mike was met de hoogst mogelijke puntenscore
in al zijn partijen dit keer zelfs onze topjudoka, maar Tim en Floris deden daar niet veel voor
onder, want ook zij wonnen al hun partijen. Al onze judoka’s zetten zich in hun individuele
partijen voor zo mogelijk meer dan 100% in. En dat deden ze ook met zichtbare voldoening.
Dit zeker ook te oordelen naar hun gezichten tijdens het uitblazen na de gedane inspanningen.
Het resultaat was er dan ook naar. Ons team wist op deze mooie dag met 22 wedstrijdpunten
beslag te leggen op een onbetwiste eerste plaats, op flinke afstand gevolgd door De
Valbrekers uit Haaren (met 16 punten) en Goirle (met 15 punten). Aangezien met deze dag
het seizoen werd afgesloten kregen alle deelnemers na afloop hun welverdiende oorkondes en
herinneringen uitgereikt. De prijzenkast thuis wordt daarmee weer wat gevulder. Wij hebben
weer genoten en zijn best trots op onze judoka’s, die we nogmaals van harte willen feliciteren
met het prachtige resultaat. Dus Anika, Floris, Mike, Norbert, Simm en Tim, hierbij nog eens
dank voor jullie uitstekende en enthousiaste inzet en van harte proficiat met jullie eerste
plaats!
Meer weten over judo? Kijk eens op onze website www.ten-shi.myweb.nl.
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