JUDOCLUB BERKEL-ENSCHOT ‘TEN SHI’
Intussen al weer meer dan 10 jaar geleden nam Judoclub Berkel-Enschot
‘ten shi’ het initiatief tot het organiseren van teamontmoetingen met
judoclubs uit Diessen, Haaren, Goirle, Moergestel en Oost- West- en
Middelbeers. Daarin kunnen judoka’s in een ontspannen sfeer kennismaken met het wedstrijd-element en ervaren hoe het is te kampen tegen judoka’s van buiten
de eigen club. Het team van Berkel-Enschot dat tijdens de eerste teamontmoeting dit jaar op
zondag 18 januari in Moergestel aantrad bestond uit Kevin Bierens, Mark Bierens, Lisette
Bonneur, Maarten Boonstra, Kim Borsboom, Christian van den Broek en Sanne van Ewijk.
Voor Lisette en Maarten was het hun debuut, maar zelfs voor de judoka’s met de meeste
ervaring was het pas de derde keer. Ondanks hun beperkte ervaring en het feit dat de
tegenstander soms wel een kop groter was, ging ons team met veel enthousiasme en met
zichtbaar plezier de strijd aan. Ze moesten natuurlijk uiteindelijk vaak hun tegenstander
feliciteren, maar toonden ook daarbij uit het goede sportieve hout te zijn gesneden. Het was
zeker weer een leerzame ontmoeting. Vaak halen we in ons verslag één of twee judoka’s nog
even wat naar voren en deze keer zijn dat onze beide debutanten. Lisette, die nog maar nét een
handvol judolessen heeft gehad, werd in haar tweede wedstrijd nogal fors neergelegd. Ze
werkte die wedstrijd keurig af, pinkte na afloop een sportief traantje weg en zette zich daarna
weer volop in tijdens haar volgende wedstrijden. Wat Maarten in zijn debuutwedstrijden liet
zien belooft wat voor de toekomst. Natuurlijk willen wij hierbij ‘onze’ drie judodames (Kim,
Lisette en Sanne) en vier judoheren (Christian, Kevin, Maarten en Mark) in ieder geval weer
bedanken voor hun goede inzet en sportiviteit. En tot slot willen we niet vergeten Sanne van
Ewijk, die laatst tijdens de examens geblesseerd was, hierbij ook nog te feliciteren met het
behalen van de gele band afgelopen week. Van harte proficiat!
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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