JUDOCLUB BERKEL-ENSCHOT ‘TEN SHI’
Afgelopen week werden de gebruikelijke halfjaarlijkse examens
afgenomen. Dat is de gelegenheid voor de judoka’s om te kunnen laten
zien weer verder gevorderd te zijn in hun sport. Helaas kon Wessel
Bonneur niet meedoen doordat hij geblesseerd was. (Niet door judo
overigens!) Voor Anouk Hoogeveen, Chantal Hoogeveen, Steven Geerts, Matthijs Peters en
Pleun Stabel was het de allereerste keer dat ze op examen gingen, maar ze slaagden zonder
enig voorbehoud voor hun gele slippen. Dat ze rijp waren voor de gele band lieten Kevin
Bierings, Jeroen van de Pol, Elisa Melise, Sebastiaan Mommers en Bas van Schijndel
overtuigend zien. Nog een stapje verder kwamen Yannick Duhen, Bram van den Elzen,
Tommy van den Elzen en Joonas van den Oetelaar, die zich voortaan met oranje slippen
mogen tooien. Voor de oranje band slaagden Job van Kessel en Laura Kruik, terwijl Thomas
Melisse, Hugo Niemeijer, Joppe van Schooten en Walter van Slooten die voortaan met groene
slippen mogen sieren. De hoogste graduatie dit keer waren de blauwe slippen, die verdiend
werden door Ruben Bonneur en Michael Burgmans.
Deze vijf meisjes en zeventien jongens hebben laten zien weer een stap verder te zijn en ze
hebben onze gelukwensen dan ook duidelijk verdiend. Vandaar beste Anouk, Bas, Bram,
Chantal, Elisa, Hugo, Jeroen, Job, Joonas, Joppe, Kevin, Laura, Matthijs, Michael, Pleun,
Ruben, Sebastiaan, Steven, Thomas, Tommy, Walter en Yannick, jullie allemaal van harte
proficiat!
En nu maar weer even genieten van de vakantie. We wensen iedereen hele fijne kerstdagen en
natuurlijk een goede jaarwisseling. De lessen beginnen weer vanaf 10 januari 2007.
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’.

