JUDOCLUB BERKEL-ENSCHOT ‘TEN SHI’
Zondagmiddag 4 mei vond in sporthal “Achter de Tuintjes” in Gilze weer
de jaarlijkse “Jeugddag Budospelen” plaats. Het District Zuid van de
Judobond organiseerde deze nu al voor de 14e keer; een echte klassieker
dus. In de eerste helft van het programma kregen onze deelnemers, t.w.
Kim Borsboom, Michael Burgmans, Laura Kruik en Joonas van den Oetelaar een bijzondere
judotraining door drievoudig Nederlands kampioen Danny Meeuwsen. Die werd o.a.
geassisteerd door derde dan Rens van Stigt, die nu als judoleraar is verbonden aan Judoclub
Drunen, maar die zijn eerste judostappen tot en met de bruine band bij ons zette. Danny had
er plezier in en het was een geslaagde en leuke les. Dat werd door alle judoka’s achteraf
luidkeels bevestigd, waarna ze een versnapering mochten uitkiezen om even bij te komen. De
tweede helft bestond uit zes verschillende spellen en een pauze-onderdeel. Dat laatste was het
opzuigen van opgehangen dropveters, die dan met wat drinken konden worden weggespoeld.
De spelletjes waren een kegelen-estafette, sjoelen, sumoworstelen, een ‘laat-de-ballonnenklappen’ voetbalwedstrijd, een zakloop-estafette, en een ‘skippybal-hoepel/hinkel-estafette’.
Iedereen kreeg na afloop als herinnering een bidon mee, waarop sommigen door Danny
Meeuwsen zijn handtekening lieten zetten (of ook wel op de achterkant van de judojas). De
groep van Laura had nog een ereplaats veroverd bij de spelletjes, zodat ze ook nog een fraaie
prijs mee terug naar Berkel-Enschot mocht nemen. In ieder geval hebben onze deelnemende
judoka’s Joonas, Laura, Kim en Michael zich prima vermaakt en dat was natuurlijk het doel
van deze dag. We verwachten alle judoka’s na de vakantie weer op de les vanaf woensdag 14
mei.
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.
Voor verdere informatie kijk eens op onze website: www.ten-shi.myweb.nl
Judoclub Berkel-Enschot ‘ten shi’.

