JUDOCLUB BERKEL-ENSCHOT ‘TEN SHI’
In de Hispohal in Hilvarenbeek ontving de Judo Vereniging Hilvarenbeek
afgelopen zondagmorgen, 2 november, de judoclubs uit Berkel-Enschot,
Diessen, Goirle, Haaren, Moergestel en Oost- West- en Middelbeers. De
vertegenwoordiging van Judoclub Berkel-Enschot ‘ten shi’ in dit
onderlinge tienertoernooi bestond uit Ruben Bonneur, Michael Burgmans, Bram van den
Elzen, Tommy van den Elzen, Sander Heemskerk, Thomas Melisse, Joonas van den Oetelaar
en Walther van Slooten. Ruben Bonneur trof in zijn allereerste wedstrijd helaas een
tegenstander, die hem steeds op een vervelende manier om de nek greep, wat hem tot opgave
deed besluiten. Sander Heemskerk won in zijn categorie al zijn wedstrijden met de hoogst
mogelijke punten en werd dan ook zeer verdiend eerste. Ook Michael Burgmans won in zijn
poule alle wedstrijden en dus eveneens een gouden medaille. Tommy van den Elzen won zeer
overtuigend al zijn matches op één na en hij kreeg dan ook na afloop een zeer welverdiende
zilveren medaille omgehangen. Bram van den Elzen begon het toernooi prima, terwijl
Walther van Slooten zich na een wat ongelukkig begin goed herstelde, maar beiden lieten zich
later toch weer verschalken. Daardoor moesten ze uiteindelijk helaas, net als de ook met erg
veel inzet strijdende Thomas Melisse en Joonas van den Oetelaar genoegen nemen met een
bronzen plak, die ze na afloop in ontvangst mochten nemen. Ja, je moet natuurlijk ook een
beetje geluk hebben met je tegenstanders. Soms heb je dat en soms ook nét niet. Met twee
gouden medailles, één zilveren plak (met toch wel een beetje een gouden randje al zeggen we
dat zelf) en de nodige bronzen plakken mogen we echter zeker niet mopperen.
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 .
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