JUDOCLUB BERKEL-ENSCHOT ‘TEN SHI’
Op zondagochtend 3 juni was Judoclub Berkel-Enschot ‘ten shi’ met zes
judoka’s present in Sporthal Beekdal in Haaren. Daar vond dit keer het
teamtoernooi plaats met de judoclubs uit Diessen, Haaren, Goirle,
Moergestel en Oost- West- en Middelbeers. Althans dat was de bedoeling,
maar helaas ontbrak Goirle wegens eerste communievieringen aldaar. Er moest derhalve
opnieuw worden geïmproviseerd. Michael Burgmans, Yannick Duhen, Bram van den Elzen,
Tommy van den Elzen, Joonas van den Oetelaar en Walter van Slooten toonden weer uit het
goede sportieve judohout te zijn gesneden. Ze gooiden zich vol enthousiasme en met
overtuiging in de strijd, zoals gebruikelijk fel aangemoedigd door de aanwezige familieleden,
die waren meegekomen om hun judoka’s te ondersteunen. Ook nu was het weer een erg leuke
en sportieve ontmoeting, waar we met plezier bij waren en waarvan we allemaal hebben
genoten. Uiteraard willen we alle zes Berkel-Enschotse judoka’s danken voor hun inzet en
enthousiasme. Michael en Bram vermelden we nog even afzonderlijk, omdat zij beiden al hun
wedstrijden op één na met maximale punten wisten te winnen. Ook Walter noemen we nog
even, omdat die in zijn matches geen enkel tegenpunt toestond. Beste Bram, Joonas, Michael,
Tommy, Walter en Yannick: de beker en oorkonde, die jullie na afloop mee terug naar
Berkel-Enschot mochten nemen is welverdiend!
In verband met de Berkel-Enschotse avondvierdaagse (waaraan we traditioneel ook weer als
club meedoen) is het deze week geen les. 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’.

