JUDOCLUB BERKEL-ENSCHOT ‘TEN SHI’
Hoera, we hebben hem! Vorig jaar grepen we maar nét naast de enorme
Kees Kools wisselbokaal, maar afgelopen zondag 19 april mochten “onze”
17 judoka’s in Sporthal Hercules in Diessen deze joekel van een beker in
ontvangst nemen voor het beste gemiddelde resultaat van de club als
geheel. In totaal 89 judoka’s deden mee aan de “Interscholaire clubkampioenschappen” tussen
de “Eerste Sport- en Judovereniging Goirle”, de Judovereniging “Deusone” (Diessen),
Judovereniging “Sint Jan” (Moergestel) en Judoclub Berkel-Enschot ‘ten shi’. De judoka’s
van Berkel-Enschot toonden weer hun sportieve strijdlust en gingen volop de strijd aan. Dat
leverde maar liefst zeven eerste plaatsen op, t.w. voor Luca Ambachtsheer, Michael
Burgmans, Bram van den Elzen, Tommy van den Elzen, Sjors Hendriks, William van Raak en
Christje Spee, die al hun wedstrijden wonnen. Op een soms wel heel erg felbevochten tweede
plaats eindigden Mark Bierens, Maarten Boonstra en Joonas van den Oetelaar. Derde prijzen
werden in de wacht gesleept door Steven Geerts, Sander Heemskerk en Walter van Slooten.
Ondanks de goede tot uitstekende inzet vielen onze overige judoka’s, t.w. Kevin Bierens,
Lisette Bonneur, Ruben Bonneur en Bram Schellekens, helaas buiten de ereprijzen. Wel
verdienden ze elk ook een fraaie bronzen plaquette. Daarnaast was natuurlijk absoluut ook
hún aandeel in het door onze club behaalde puntentotaal van belang voor het mooie als club
bereikte resultaat, t.w. dat de felbegeerde Kees Kools wisselbokaal dit jaar in Berkel-Enschot
staat. Het is onze bedoeling dat elk gezin van de judoka’s die nu hebben meegedaan bij
toerbeurt ook thuis een weekje met deze enorme wisselbokaal mag pronken (als ze dat
willen). We willen daarom àlle Berkel-Enschotse deelnemers, t.w. Bram (2x), Christje,
Joonas, Kevin, Lisette, Luca, Maarten, Mark, Michael, Ruben, Sander, Sjors, Steven, Tommy,
Walter en William bedanken voor hun goede inzet én we feliciteren ze natuurlijk ook met het
fantastische gezamenlijk behaalde resultaat!
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’.

