JUDOCLUB BERKEL-ENSCHOT ‘TEN SHI’
Intussen alweer voor de zevende keer organiseerde Judoclub BerkelEnschot ‘ten shi’ de teamontmoeting met de judoclubs uit Diessen, Goirle,
Haaren, Oost-, West- en Middelbeers en Moergestel. Op zondag 25
november ontvingen we deze clubs in Moergestel. Helaas hadden wij als
gastheer geen compleet team, maar dat was ook zo voor Goirle en Diessen. Gelukkig hadden
we elkaar vooraf per e-mail goed geïnformeerd en konden de andere clubs wat reservejudoka’s leveren. Daardoor konden de deelnemende judoka’s toch het normale schema
afwerken en allemaal goed aan hun (judo)trekken komen. Het waren leuke en sportieve
wedstrijdjes. Met name de optredens van de jongste deelnemersgroep waren een waar
genoegen om te zien. Onze eigen Berkel-Enschotse vertegenwoordiging bestond uit Steven
Geerts, Joonas van den Oetelaar, Pleun Stabel en Sam Verhoeven. Voor Steven was het weer
zijn eerste wedstrijdoptreden, nadat hij in het afgelopen voorjaar in Middelbeers een dubbele
beenbreuk had opgelopen. Pleun was helaas wat neusverkouden. Maar zowel zij beiden als
Joonas en Sam legden een enthousiaste inzet aan de dag. Dit met wisselend resultaat. Op
wedstrijdpunten deelden we uiteindelijk de derde plaats (ex aequo) met Diessen. Maar op
judopunten moesten we ze helaas net laten voorgaan. De eerste twee plaatsen waren
weggelegd voor de clubs die over volledige teams beschikten. Onze plaats daar meteen achter
in de middenmoot was dan ook zeker geen slecht resultaat. We rekenen dan ook zeker op een
betere eindklassering als we een volgende keer weer een volledig team hebben. In ieder geval
verdienen ‘onze’ Joonas, Pleun, Sam en Steven weer een pluim en we willen ze hierbij
nogmaals bedanken voor hun goede inzet!
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’.

