JUDOCLUB BERKEL-ENSCHOT ‘TEN SHI’
In Sporthal ‘De Haspel’ in Goirle vond afgelopen zondag 10 juni het
traditionele interscholaire clubkampioenschapstoernooi plaats tussen de in
de persoon van Kees Kools historisch met elkaar verbonden judoclubs uit
Diessen, Goirle, Moergestel en Berkel-Enschot. Dit jaar was de organisatie
in handen van de “Eerste Sport- & Judovereniging Goirle”, die dit jaar ook haar vijftig jarig
bestaan viert. Hoewel de opzet van deze clubkampioenschappen is dat er zoveel mogelijk
leden aan deelnemen, bestond de afvaardiging van Berkel-Enschot maar uit negen judoka’s,
t.w. Bram van den Elzen, Tommy van den Elzen, Sander Heemskerk, Tom Klaassen, Joonas
van den Oetelaar, William van Raak, Bram Schellekens, Walter van Slooten en Pleun Stabel.
Helaas was door het grote aantal thuisblijvers de kans op de enorme Kees Kools trofee voor
de best presterende club al bij voorbaat verkeken. Die ging dit keer opnieuw naar Moergestel.
Jammer voor de judoka’s van Berkel-Enschot die wél deelnamen, want die lieten stuk voor
stuk weer zien wat ze waard waren. Tom Klaassen zat helaas in een lastige poule en viel
ondanks zijn goede en positieve inzet net buiten de ereplaatsen. Tommy van den Elzen,
Walter van Slooten en Bram Schellekens behaalden een bronzen plak. Sander Heemskerk,
Joonas van den Oetelaar en Pleun Stabel legden beslag op zilver en tenslotte bereikten Bram
van den Elzen en William van Raak beiden de eerste plaats in hun klasse. Van de negen
deelnemers twee eerste plaatsen, driemaal een tweede plaats en nog driemaal een derde. Dat is
al met al toch zeker geen slecht resultaat. Alleen jammer dat zoveel judoka’s van BerkelEnschot ontbraken, waardoor we ondanks de goede individuele resultaten geen enkele kans
maakten op de Kees Kools trofee. Beste Bram (2x), Joonas, Pleun, Sander, Tom, Tommy,
Walter en William, hierbij weer dank voor jullie inzet en onze gelukwensen met het behaalde
resultaat.
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’.

