JUDOCLUB BERKEL-ENSCHOT ‘TEN SHI’
Sporthal “Hercules” in Diessen was zondagochtend 19 januari het strijdtoneel van het tienertoernooi tussen judoka’s van “Eerste Sport- en Judovereniging Goirle”, “Judovereniging Deusone” (Diessen), “Judovereniging Sint
Jan” (Moergestel), “Judovereniging Hilvarenbeek”, “JJC De Valbrekers”
(Haaren), “Judoclub Sankawa” (de Beerzen), “Team Coolen” (Oisterwijk)
en onszelf. Voor onze club namen vijf judoka’s deel, t.w. Luuk van der Bruggen, Minka Geelen, Tim O’Connor, Koen Schaffelaars en Merlijn van de Ven. Om half tien gingen de poules
van Luuk, Merlijn en Tim van start. Luuk liet zich door zijn allereerste tegenstander in het
ootje nemen, maar bij deze ene verliespartij bleef het gelukkig, want alle overige partijen wist
hij overtuigend én met de hoogste puntenscores naar zich toe te trekken, zodat hij uiteindelijk
toch als winnaar op de hoogste podiumplaats zijn goudkleurige beker in ontvangst mocht nemen. Juist omgekeerd was het scoreverloop van Merlijn’s partijen. Na zijn eerdere partijen
met winst te hebben afgesloten, liet hij zich juist door zijn laatste tegenstander verschalken,
zodat hij een tweede podiumplaats en een zilverkleurige beker verdiende. Tim had vandaag
kennelijk zijn pechdag want hij liet zich, terwijl hij juist voor stond op punten, meermaals op
het allerlaatste moment verrassen. Voor hem was er na afloop een “bronzen” beker. Minka en
Koen waren in de laatste twee poules aan de beurt. Zoals ze zelf aangaf waren Minka’s tegenstanders voor haar “een eitje” en ze stond na afloop dan ook onbetwist op de hoogste plaats op
het podium met een “gouden” beker. Als tegenstelling zaten in de poule van Koen juist enkele
ervaren wedstrijdjudoka’s, die ook meerdere dagen in de week les krijgen en trainen. Met
wisselende resultaten was voor Koen uiteindelijk een welverdiende derde plaats en “bronzen”
beker weggelegd. Alle vijf judoka’s Koen, Luuk, Merlijn, Minka en Tim erg veel lof voor jullie prima inzet en gefeliciteerd met de mooie resultaten! Kijk voor nadere informatie eens op
onze website www.ten-shi.myweb.nl.
Judoclub Berkel-Enschot ‘ten shi’.

