JUDOCLUB BERKEL-ENSCHOT ‘TEN SHI’
In de afgelopen pinksterweek was het geen judoles. Traditiegetrouw liep
ook de judoclub namelijk weer mee met de Berkel-Enschotse avondvierdaagse. Voor onze “bloedeigen” judo-instructeur Bram Schellekens,
die sinds zijn zesde lid is van de judoclub, was dat zelfs al voor de 25e keer
(waarvan 24 keer met de judoclub). Terecht stond de zilveren jubilaris vorige week dan ook
met zijn foto in de nieuwe Schakel. Die hebben jullie vast wel allemaal gezien! In ieder geval
Bram, ook langs deze weg nog van harte gefeliciteerd met het behalen van deze bijzondere
mijlpaal!
Afgelopen zondagochtend, 14 juni, vond in Sporthal “De Klep” in Middelbeers de laatste
teamontmoeting van het seizoen plaats, waarbij ons team het met veel verve opnam tegen de
teams uit de Beerzen, Diessen, Goirle, Haaren en Moergestel. Voor Luca Ambachtsheer en
Christje Spee was het de allereerste keer, dat ze de teamkleuren van Berkel-Enschot
verdedigden. Samen met Mark Bierens, Kevin Bierens en Maarten Boonstra konden we
helaas ook dit keer niet over een volledig zeskoppig team beschikken. Daarnaast was onze
vertegenwoordiging qua samenstelling (zowel wat leeftijd als gewicht als ervaring aangaat)
veruit het “lichtste” team van alle zes. Je zou dan misschien verwachten, dat “onze” judoka’s
volledig van de judomat zouden worden geveegd. Dat was echter totaal niet het geval, want
met een gezonde strijdlust wisten ze hun huid in de vaak ongelijke strijd duur te verkopen,
wat hen ook nog de nodige winstpartijen opleverde. We willen Christje, Kevin, Luca,
Maarten en Mark dan ook hierbij nog van harte bedanken voor hun enthousiaste inzet en ze
feliciteren met de ontvangen prijsjes en oorkondes, die welverdiend zijn en waarvoor thuis
intussen vast wel een mooi plaatsje gevonden is.
Judo is een fijne en gezonde sport. De lessen zijn in de dojo van sporthal ’t Ruiven. Het eerste
lesuur op woensdag vanaf 18:00u is voor de allerjongsten/beginners (v/a 5 jr). Het tweede
lesuur (19:00u-19:55u) sluit daarop aan qua leeftijd/ervaring, terwijl de judoles op donderdag
(van 18:30u tot 19:30u) voor de gevorderde jeugd resp. volwassenen is. Kom gerust eens
vrijblijvend kijken en/of een les meedoen. (Meer informatie op: www.ten-shi.myweb.nl.)
Judoclub Berkel-Enschot ‘ten shi’.

