JUDOCLUB BERKEL-ENSCHOT ‘TEN SHI’
Moergestel was de plaats waar in de maand november onze BerkelEnschotse judoka's tweemaal de strijd aangingen met andere judoka's uit
Diessen, Goirle, Haaren, Hilvarenbeek, Oost- West- en Middelbeers en
natuurlijk uit Moergestel. Bij de tienercompetitie eerder deze maand in
"Sporthal 't Stokeind" waren het Kevin Bierings, Ruben Bonneur en Bas van Schijndel die
gedrieën met veel inzet de eer van Berkel-Enschot hoog hielden. Hun medailles waren
welverdiend. Afgelopen zondag bij de teamwedstrijden in "Den Donk" werden wij
vertegenwoordigd door Pleun Stabel, Wessel Bonneur, Michael Burgmans, Tommy van den
Elzen, Bram van den Elzen, Steven Geerts, Joonas van den Oetelaar en Walter van Slooten.
Er werd fel en intens, maar sportief, gestreden en de toeschouwers hebben weer kunnen
genieten van een heerlijk judo-schouwspel. Hoewel het bij deze teamwedstrijden vóór alles
gaat om het meedoen stellen de judoka's het toch altijd weer op prijs om na afloop iets leuks
en nuttigs mee huiswaarts te kunnen nemen. Dit keer waren dat door Cool Guys ter
beschikking gestelde keycords. Uiteraard speelt ook het behaalde resultaat mee. Ons met veel
verve door vader Burgmans gecoachte team wist beslag te leggen op de derde plaats op het
erepodium. Daarop zijn we natuurlijk best trots. We kunnen niet nalaten nog even de judoka's
apart te noemen, die deze maand de allerbeste resultaten hebben behaald. Dat zijn Ruben
Bonneur, Michael Burgmans en Bram en Tommy van den Elzen. En Pleun Stabel heeft weer
eens goed laten zien dat ook de dames uit Berkel-Enschot zeker niet voor de poes zijn!
Namens de judoclub jullie allemaal (Bas, Bram, Joonas, Kevin, Michael, Pleun, Ruben,
Steven, Tommy, Walter en Wessel) hierbij nogmaals dank voor jullie enthousiasme, waarvan
we weer hebben kunnen genieten!
Judo is een fijne en gezonde sport voor zowel jongens als meisjes vanaf 5 jaar, die gerust eens
vrijblijvend kunnen komen kijken en/of een les meedoen. De lessen voor de jeugd zijn op
woensdag om 18:00u en 19:00u in de dojo van sporthal 't Ruiven.
Inlichtingen: de heer J. Engel - tel. 533 28 26 of bij het Secretariaat - tel. 533 38 47.
Judoclub Berkel-Enschot ‘ten shi’.

