JUDOCLUB BERKEL-ENSCHOT ‘TEN SHI’
In Sporthal “De Klep” in Middelbeers organiseerde Judoclub Sankawa op
zondag 8 februari haar inmiddels al weer 26e voorjaarstoernooi. Onder de
ongeveer 275 deelnemers van 30 clubs die op vier judomatten met elkaar
de strijd aangingen waren er drie van Judoclub Berkel-Enschot ‘ten shi’.
Dat waren Kim Borsboom, Joonas van den Oetelaar en Walter van Slooten. Kim was
’s morgens aan de beurt, maar helaas hadden haar tegenstanders (in haar leeftijds- en
gewichtsklasse) het op één na laten afweten, zodat er om toch een aantal leuke partijtjes te
kunnen judoën een herindeling nodig was. Ze moest nu wel uitkomen in een vijf kilo
zwaardere categorie en dat is toch best een flink verschil, zodat er voor haar, hoewel ze nog
wel een paar wedstrijden wist te winnen, geen plaats op het erepodium inzat. ’s Middags
begon Joonas zijn reeks wedstrijden goed. Echter, in zijn derde wedstrijd werd (na een
eerdere pijnlijke ontmoeting tussen een elleboog van een tegenstander en zijn jukbeen) zijn
arm op een ongelukkige wijze overstrekt, hetgeen hem tot opgeven deed besluiten. Walter
won zijn wedstrijden in de voorronde met de maximale punten waardoor hij de eindronde
bereikte en uiteindelijk op het erepodium een welverdiende derde prijs in ontvangst mocht
nemen.
Walter willen we ook hierbij nogmaals feliciteren met het behalen van zijn mooie derde prijs
en Kim en Joonas met de mooie medailles. En ook alledrie vanzelfsprekend weer bedankt
voor jullie goede en sportieve inzet.
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’.

