JUDOCLUB BERKEL-ENSCHOT ‘TEN SHI’
Afgelopen woensdag en donderdag (25 en 26 juni) kregen veel judoka’s
van Judoclub Berkel-Enschot ‘ten shi’ weer de gelegenheid om te laten
zien dat ze een nieuwe band of slippen verdienden. De examens werden
afgelegd met de ouders, familie en andere belangstellenden als publiek.
Voor Kevin Bierens, Mark Bierens, Dennis Bierings, Kim Borsboom en Sanne van Ewijk was
het de eerste keer dat ze op examen gingen en ze slaagden alle vijf voor hun gele slippen.
Voor de gele band slaagden dit keer Noury Yahouni en Sam Verhoeven, terwijl Lotte Peters
haar gele band voortaan met oranje slippen mag tooien. De oranje band werd veroverd door
Luuk van Ewijk, Steven Geerts, Sander Heemskerk, Matthijs Peters en Pleun Stabel. Nog een
stapje verder kwamen Tommy van den Elzen en Elisa Melisse, die hun oranje band voortaan
mogen sieren met de behaalde groene slippen. Voor Kevin Bierings, Bram van den Elzen,
Joonas van den Oetelaar en Bas van Schijndel was na afloop van het examen de groene band
weggelegd. De meest gevorderde judoka, die op examen ging was dit keer Ruben Bonneur,
die zijn bruine slippen behaalde, die hij voortaan aan zijn blauwe band mag dragen. Bij de
uitreiking van de diploma’s zorgden de in de dojo aanwezige belangstellenden voor een
welverdiend applaus. Ook langs deze weg willen wij deze vijf judo-dames en vijftien judoheren nogmaals feliciteren met hun vorderingen in de judosport. Dus beste Bas, Bram,
Dennis, Elisa, Joonas, Kevin, Kevin, Kim, Lotte, Luuk, Mark, Matthijs, Noury, Pleun, Ruben,
Sam, Sander, Sanne, Steven en Tommy, jullie hierbij allemaal nogmaals van harte proficiat!
We wensen natuurlijk ook iedereen een fijne vakantie. Na de vakantie beginnen de lessen
weer vanaf woensdag 20 en donderdag 21 augustus. 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. Kijk voor verdere informatie eens op onze website: www.tenshi.myweb.nl .
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