JUDOCLUB BERKEL-ENSCHOT ‘TEN SHI’
In “De Haspel” in Goirle was het de “Eerste Sport- en Judovereniging
Goirle” die op zondag 8 maart de organisatie van het tienertoernooi tussen
de judoka’s van Berkel-Enschot, Diesen, Haaren, Hilvarenbeek, Goirle en
Oost- West- en Middelbeers verzorgde. Er waren 50 deelnemers, waarvan
twee van Berkel-Enschot, t.w. Steven Geerts en Joonas van den Oetelaar. Ook deed ‘onze’
Bram Schellekens nog mee als aanvulling in de hoogste categorie waarin maar twee inschrijvingen waren.
Er werd door onze judoka’s weer met veel verve en overgave gestreden. Joonas leverde dat in
zijn poule de plaquette op voor de derde plaats.
Steven had ogenschijnlijk pech, dat hij in zijn eerste wedstrijd tegen een bruine band moest
aantreden. Daar was hij echter kennelijk niet echt van onder de indruk en ze streden een
redelijk gelijke strijd, waarin hij zelfs beslist het vaakst het initiatief nam en de boventoon
voerde. Er was dan ook alom verbazing toen de scheidsrechter (nota bene uit het eigen nest)
na afloop zijn tegenstander als winnaar “met één punt” aanwees. Een, volgens alle aanwezige
ooggetuigen, zeer betreurenswaardige scheidsrechterlijke dwaling (zoals deze achteraf ook
min of meer toegaf), die hem echter wél een valse start bezorgde. Helaas liep hij, als gevolg
daarvan, een plaats bij de eerste drie mis en moest Steven genoegen nemen met de vierde
plaats.
Bram, die niet was ingeschreven en slechts als aanvulling meedeed, moest de beide ‘officiële’
deelnemers in de hoogste categorie laten voorgaan.
We feliciteren Joonas ook hierbij nogmaals met zijn derde prijs en Steven met zijn prima
inzet en het goede judo dat hij heeft laten zien en waar hij best een beetje trots op mag zijn.
Helaas wat pech, maar wél weer een goede ervaring en … we wensen je wat meer geluk toe
een volgende keer. En Bram nog bedankt dat je wilde meedoen met de judoka’s in de hoogste
categorie, zodat die wat meer wedstrijdjes konden draaien.
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’.

