JUDOCLUB BERKEL-ENSCHOT ‘TEN SHI’
Laatst in Gilze op het toernooi van de Judobond Zuid Nederland mochten
Pleun Stabel en Joonas van den Oetelaar de hand schudden van Sinterklaas.
Op woensdag 12 december werden er echter in de dojo van ’t Ruiven ook
de nodige handen geschud. Het was er flink druk want de judoka’s
mochten onder toeziend oog van hun familie en andere belangstellenden hun judo-examen
afleggen. Dat was voor Luc van Gestel, Max van Gestel, Noury Nahouni en Sam Verhoeven
de eerste keer, maar ze slaagden alle vier zonder mankeren voor hun witte band met gele
slippen. De gele band werd welverdiend veroverd door Lotte Peters en Sander Heemskerk,
terwijl Steven Geerts, Matthijs Peters en Pleun Stabel na het examen hun gele band mochten
tooien met oranje slippen. Kevin Bierings, Elisa Melisse en Bas van Schijndel lieten zien ook
weer verder te zijn gevorderd en zij mogen voortaan de oranje band dragen. Bram van den
Elzen en Joonas van den Oetelaar behaalden dit keer de groene slippen, terwijl Job van Kessel
en Laura Kruik weer een stapje verder kwamen en slaagden voor de groene band. Thomas
Melisse, Hugo Niemeijer en Walter van Slooten waren dit keer de verst gevorderde judoka’s
en zij bereikten de groene band met blauwe slippen. Met de behaalde vaardigheidsdiploma’s
op zak kunnen deze vier judo-dames en vijftien judo-heren trots zijn op hun judo-vorderingen.
Ze verdienen dan ook onze felicitaties. Ook langs deze weg daarom beste Bas, Bram, Elisa,
Hugo, Job, Joonas, Kevin, Laura, Lotte, Luc, Matthijs, Max, Noury, Pleun, Sam, Sander,
Steven, Thomas en Walter, jullie allemaal nogmaals van harte proficiat!
Woensdag 19 december zijn dit jaar de laatste lessen en we beginnen volgend jaar dan weer
vanaf woensdag 9 januari. In de tussentijd wensen we iedereen natuurlijk hele fijne
kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar!
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’.

