JUDOCLUB BERKEL-ENSCHOT ‘TEN SHI’
Vorige week meldden wij al dat David Knubben zijn (wegens ziekte gemiste) examen op de eerstvolgende les mocht inhalen. Afgelopen donderdag was het zover. Aan het begin van de les werd hij, samen met een andere judoka, een tijdje apart genomen en mocht hij laten zien dat hij de vereiste technieken onder de knie had. Het resultaat was dat hij aan het eind
van de les zijn oranje band en diploma in ontvangst mocht nemen. Proficiat met je bevordering David!
Afgelopen zondag, 2 februari, organiseerde de “Judo-Klub Tilburg” in “Sporthal De Dongewijk” hun “2e JKT-Kruikentoernooi”. Ongeveer 315 judoka’s van bijna dertig judoclubs, verenigingen en scholen namen er aan deel. Helaas moest ‘onze’ Floris Snellens helemaal in z’n
eentje de kleuren van Berkel-Enschot verdedigen. Maar dat deed hij dan ook met verve, ondanks dat het zijn allereerste officiële toernooi was. In zijn eerste partij scoorde hij met een
fraaie worp een ‘waza-ari’ (7 punten), gevolgd door 15 seconden houdgreep, zodat hij afsloot
met ‘waza-ari awasete ippon’ ofwel de volle 10 punten. In zijn tweede partij kreeg hij eerst
een ‘waza-ari’ tegen. Hij herstelde zich daarna enigszins door een ‘yuko’ (5 punten) te scoren,
maar dat was natuurlijk nog niet voldoende. Floris bleef er echter volledig voor gaan, zodat
hij de partij met een 20 seconden aangehouden houdgreep alsnog naar zich toetrok. Opnieuw
‘ippon’ (10 punten). In zijn afsluitende partij scoorde hij een ‘yuko’, waarna hij zijn tegenstander in een houdgreep vastgreep. Die liet hij helaas binnen 15 seconden los; echter toch genoeg voor een tweede ‘yuko’. Dat was ook de eindstand van de partij. Met uitsluitend winstpartijen stond Floris na afloop dan ook zeer terecht op de hoogste podiumplaats en mocht hij
een erg fraaie en welverdiende trofee voor de eerste prijs mee terug naar huis nemen. Bedankt
Floris voor je niet aflatende inzet en natuurlijk ook hierbij (nogmaals) onze hartelijke gelukwensen met je mooie eerste prijs!
Nader geïnteresseerd? Breng dan eens een bezoekje aan onze website www.ten-shi.myweb.nl.
Judoclub Berkel-Enschot ‘ten shi’.

