JUDOCLUB BERKEL-ENSCHOT ‘TEN SHI’
Afgelopen zondag, 15 maart, waren “De Valbrekers” uit Haaren aan de
beurt om de voorlaatste teamontmoeting van dit seizoen tussen hen en de
judoka’s van Berkel-Enschot, Diessen, Goirle, Moergestel en Oost- Westen Middelbeers te organiseren. Lokatie van de ontmoeting was deze keer
dan ook sporthal “Beekdal” in Haaren. Het team van Berkel-Enschot ‘ten shi’ bestond uit
Kevin Bierens, Mark Bierens, Maarten Boonstra en Kim Borsboom, waarmee er helaas twee
plaatsen in het team onbezet bleven en we steeds judoka’s moesten lenen om tot een voltallig
team te komen. Onze judoka’s zetten zich echter enthousiast in en streden met volle inzet én
plezier. Ondanks dat Kim in drie van haar wedstrijden helaas toch het onderspit moest delven,
bleef ze er overduidelijk plezier in hebben. Kevin zorgde voor de nodige winstpunten, maar
hij moest helaas tweemaal de eer aan zijn tegenstander laten. Maarten sleepte met slechts één
verliespuntje belangrijke winstpunten voor zijn team binnen. Ook Mark liet zich slechts één
keer verrassen, maar hij won zijn overige wedstrijden alle met de maximale punten. Hoewel
ons team helaas incompleet was, eindigden we op basis van wedstrijdpunten toch zeer
verdienstelijk op een gedeelde tweede plaats en werden we op judopunten uiteindelijk nog
derde, waarmee we toch drie teams achter ons hebben kunnen laten (en er slechts twee
moesten laten voorgaan). Zeker geen slechte prestatie. Het beste individuele resultaat werd
ditmaal behaald door Mark, die in dat verband een extra pluim verdient, maar ook Maarten én
Kevin én Kim verdienen absoluut onze complimenten en felicitaties voor het getoonde judo
en het uiteindelijk behaalde mooie eindresultaat als (incompleet) team.
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’.

