JUDOCLUB BERKEL-ENSCHOT ‘TEN SHI’
Op drie en vier februari waren alle stoelen en de bank in de dojo van Sporthal ’t Ruiven volledig bezet met ouders en andere belangstellenden, die getuigen wilden zijn bij het examen van hun judoka(‘s). In totaal gingen er 24
judoka’s op voor een hogere band of slip/slippen. Voor Ties Christiaans en
Jaline van der Heijden, die beiden nog maar kort lid zijn, was het het eerste
judo-examen, maar zij slaagden zonder meer met vlag en wimpel voor hun eerste gele slip.
Hoewel Jasper, Jurgen van Gansen, Sander van Gansen en Stan Verkerk al iets langer op judo
zitten, was het ook voor hen de eerste keer en zij slaagden alle vier voor de witte band met
gele slippen. De gele band (ofwel 5 e kyu) werd behaald door Daniël Damhuis, Noah Damhuis
en Martijn Snikkenburg. Voor de 4e kyu waren er vier kandidaten, t.w. Ebian van Asten, Bart
Boom, Guus Rombouts en Imke Veldhuis. Ze slaagden alle vier voor hun oranje band. Lars
van Berkel en Mika van der Zande kwamen weer net een stapje verder en zij mogen hun oranje band voortaan tooien met groene slippen. Jochem van den Bosch was de enige kandidaat
voor de 3e kyu en hij mocht na het examen zijn groene band in ontvangst nemen. Sam
Beerens, Bram van Boxtel, Mike Raaijmakers, Floris Snellens en Thijn Wierema bereikten
alle vijf de groene band met blauwe slippen, terwijl Simm van der Heijden en Max-Jasper
Snikkenburg voortaan ten teken van de door hen behaalde 2e kyu een blauwe band mogen dragen. De hoogst gegradueerde deze keer was Tim O’Connor, die werd bevorderd tot de 1 e kyu,
waarbij de bruine band hem door de judoleraar persoonlijk werd omgeknoopt. Natuurlijk hebben alle geslaagden al in de dojo het nodige applaus en gelukwensen in ontvangst mogen nemen, maar we willen ook langs deze weg nog graag onze felicitaties toevoegen. Dus beste
Bart, Bram, Daniël, Ebian, Floris, Guus, Imke, Jasper, Jochem, Jurgen, Martijn, Max-Jasper,
Mika, Mike, Noah, Lars, Sam, Sander, Simm, Stan, Stef, Thijn, Ties en Tim, hierbij nogmaals
proficiat en voor iedereen nu natuurlijk ook een fijne vakantieweek!
Judoclub Berkel-Enschot ‘ten shi’.
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