JUDOCLUB BERKEL-ENSCHOT ‘TEN SHI’
Sinterklaas zelf was het die in Sporthal ‘Achter de tuintjes’ in Gilze op 30
november Steven Geerts feliciteerde met de zilveren medaille die Steven
had behaald op het Sinterklaastoernooi van de Judobond. Ook Sanne van
Ewijk en Kevin Bierens en Mark Bierens werden door Sint gefeliciteerd
met hun derde plaats. Op de eerstvolgende judoles daarna bleek dat de Sint voor alle judoka’s
van Berkel-Enschot ‘ten shi’ nog een presentje had in de vorm van een snoepzak en een
lekker warme das, samen met een gedichtje waarin hij de judoka’s succes wenste voor hun
examen de week erop. Op 10 en 11 december mochten veel Berkel-Enschotse judoka’s onder
toeziend oog (en applaus) van ouders en andere belangstellenden laten zien dat ze een nieuwe
band of slippen verdienden. Christian van den Broek, Maarten Boonstra en Yassine Yahouni
gingen voor het allereerst op judo-examen en slaagden voor hun gele slippen. Sanne van
Ewijk kon helaas nu niet op examen wegens een blessure. Voor Kevin Bierens, Mark Bierens,
Dennis Bierings en Kim Borsboom was het de tweede keer en zij slaagden voor hun gele
band. Noury Yahouni slaagde voor zijn oranje slippen en Lotte Peters sleepte de oranje band
in de wacht. Nog weer een stapje verder kwamen Luuk van Ewijk, Steven Geerts en Matthijs
Peters, die voortaan hun oranje band met groene slippen mogen tooien. Tommy van den
Elzen, Sander Heemskerk en Elisa Melisse behaalden hun groene band. Bram van den Elzen,
Laura Kruik en Joonas van den Oetelaar wisten hun blauwe slippen te veroveren terwijl Bas
van Schijndel na afloop van het examen de blauwe band in ontvangst mocht nemen. De
hoogst gegradueerde judoka, Ruben Bonneur, mocht na het examen zijn blauwe band afdoen.
De judo instructeur, Bram Schellekens, bond Ruben vervolgens zelf de vers behaalde bruine
band om. De bruine band (ofwel de éérste kyu) is de hoogste graduatie die door judoleraren
zelf mag worden toegekend. Alle volgende examens (voor de z.g. dan-graden) worden georganiseerd en afgenomen door de Judobond.
Wij willen onze judoka’s hierbij nogmaals feliciteren met hun vorderingen in de judosport!
Ook wensen we nu natuurlijk iedereen nog prettige kerstdagen en een mooie jaarwisseling.
Na de vakantie beginnen de lessen weer vanaf woensdag 7 en donderdag 8 januari.
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’.

