JUDOCLUB BERKEL-ENSCHOT ‘TEN SHI’
Zondagmorgen 4 maart was het de beurt aan Judoclub Berkel-Enschot ‘ten
shi’ om het teamtoernooi met de judoclubs uit Diessen, Haaren, Goirle,
Moergestel en Oost- West- en Middelbeers te organiseren. Plaats van
handeling was dit keer “Den Donk” in Moergestel. Doordat één team niet
kwam opdagen moesten we improviseren, maar gelukkig konden we met behulp van door
enkele teams extra meegebrachte judoka’s een “mixed team” maken en een volledig
programma draaien, zodat alle judoka’s de nodige wedstrijdjes konden draaien en
ruimschoots aan hun trekken kwamen. Uit Berkel-Enschot waren dat Michael Burgmans,
Yannick Duhen, Bram van den Elzen, Tommy van den Elzen, Laura Kruik, Joonas van den
Oetelaar en Joppe van Schooten. Helaas waren Pleun Stabel en Wessel Bonneur, die ook
zouden meedoen, op de wedstrijddag door ziekte verhinderd. De judoka’s traden met veel
enthousiasme én plezier tegen elkaar in het strijdperk en zowel de aanwezige familieleden die
hun judoka’s vol vuur aanmoedigden als wijzelf als de organiserende partij hebben weer
bijzonder genoten van de sportieve prestaties. Hoewel we eigenlijk alle judoka’s uit BerkelEnschot lof willen toezwaaien voor hun inzet ten behoeve van het welslagen van het team,
noemen we er ook dit keer weer twee nog even afzonderlijk. Dat zijn Bram van den Elzen, die
na het “gelijkspel” van z’n eerste wedstrijd al zijn verdere wedstrijden won en Michael
Burgmans, die - ondanks dat ook hij zich niet helemaal lekker voelde - al z’n wedstrijden op
ééntje na met winst afsloot. Beste Bram, Joonas, Joppe, Laura, Michael, Tommy en Yannick;
hierbij jullie allemaal nogmaals bedankt en uiteraard gefeliciteerd met jullie welverdiende
derde plaats in het eindklassement.
Tenslotte willen wij lang deze weg nog even de hartelijke groeten doen aan onze geblesseerde
judoka, Steven Geerts, die herstellende is van een dubbele beenbreuk. Steven: “thumbs up”!
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.
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