JUDOCLUB BERKEL-ENSCHOT ‘TEN SHI’
Op zondag 30 september vond weer de eerste teamontmoeting van het
nieuwe seizoen plaats. Deze keer was het Judoclub Sankawa, die in
centrum ‘De Klep’ in Middelbeers als gastheer optrad voor de judoka’s uit
Diessen, Goirle, Haaren, Moergestel en Berkel-Enschot. De opzet van deze
ontmoetingen tussen de zes judoclubs is de judoka’s in een plezierige en vriendschappelijke
sfeer ervaring op te kunnen laten doen met weer eens wat andere judoka’s dan die van de
eigen club én ze een beetje vertrouwd te maken met wedstrijdregels. Onze kleuren werden
met verve vertegenwoordigd door Michael Burgmans, Job van Kessel, Joonas van den
Oetelaar, Walter van Slooten en Sam Verhoeven. En die deden dat met succes, want met in
totaal 19 keer winst, 2 maal onbeslist en slechts 4 verliespunten werd overtuigend
beslaggelegd op de eerste plaats. Hoewel ze, zonder enige uitzondering, allemaal een pluim
en felicitaties verdienen voor hun grote inzet en het goede resultaat, lichten we er als
gebruikelijk toch weer twee uit voor een extra vermelding. Om te beginnen Michael
Burgmans, die al zijn wedstrijden met de volle tien punten won en daarmee zijn gevorderde
niveau nog eens bevestigde. Michael is inmiddels het niveau van de teamontmoetingen wel
ontgroeid en klaar voor nieuwe uitdagingen. Dat geldt voorlopig nog niet voor Sam
Verhoeven, die pas zes weken op judoles zit en voor wie het de allereerste keer was dat hij
aan judowedstrijden meedeed. Toch wist ook Sam nú al de meeste van zijn wedstijden te
winnen. Petje af! Allemaal van harte gefeliciteerd met het mooie behaalde resultaat! Ook
feliciteren we Kevin Bierings hierbij nog even met het tussentijds behalen van de oranje
slippen.
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’.

