JUDOCLUB BERKEL-ENSCHOT ‘TEN SHI’
In sporthal “De Roomley” in Udenhout vonden op zondagochtend 1 juni de
“Interscholaire clubkampioenschappen” plaats tussen de “Eerste Sport- en
Judovereniging Goirle”, Judovereniging “Deusone” (Diessen), Judovereniging “Sint Jan” (Moergestel), en het organiserende ‘ten shi’. Met 72
inschrijvingen was het een mooi en sportief toernooi tussen de judoclubs die alle vier rond de
45 à 50 jaar geleden zijn opgericht met support van Kees Kools. Op 1 juni was het zelfs op de
kop af 47 jaar geleden dat Joh Engel, gesteund door Kees, met de judoclub in Berkel-Enschot
is begonnen. (Voor degene die het nog niet wist: ‘ten shi’ is ‘engel’ in het Japans.) In dit toernooi wordt behalve om de individuele prijzen ook gestreden om de enorme Kees Kools
wisselbokaal, waarvoor het van belang is dat zoveel mogelijk judoka’s meedoen. Het
opkomstpercentage van Berkel-Enschot lag maar anderhalf percent onder dat van Goirle,
zodat het er écht héél erg om spande wie die wisselbeker in de wacht zou kunnen slepen.
Helaas was dat nog nét Goirle, al was dat maar met een “haartje van een olifantenstaartje”.
Met één of twee judoka’s meer zou de beker ongetwijfeld naar Berkel-Enschot zijn gegaan.
Michael Burgmans en Sander Heemskerk behaalden een eerste prijs. Zilver werd in de wacht
gesleept door Elisa Melisse, Thomas Melisse, Walther van Slooten en Noury Yahouni, terwijl
brons werd veroverd door Kevin Bierens, Sanne van Ewijk, Job van Kessel, Joonas van den
Oetelaar, Bas van Schijndel en Pleun Stabel. Helaas vielen Kim Borsboom, Luuk van Ewijk
en Bram Schellekens nét buiten de podiumplaatsen, maar hun meedoen leverde wel
belangrijke punten op voor de club. Bijzonder jammer, dat door de thuisblijvers de enorme
wisselbeker toch nét buiten ons bereik viel! De deelnemende judoka’s van Berkel-Enschot
hebben in ieder geval zeer zeker onze felicitaties verdiend. Proficiat met jullie prijzen en
goede prestaties en bedankt voor de sportieve strijd, die jullie hebben gevoerd!
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’.

