JUDOCLUB BERKEL-ENSCHOT ‘TEN SHI’
In de dojo van Judoclub Berkel-Enschot ‘ten shi’ heerste op 8 en 9 juli toch
een wat andere sfeer dan anders. Ook was het er drukker dan normaal. Er
waren namelijk ook veel ouders en andere belangstellenden die getuige
wilden zijn van de examens die ‘hun’ judoka’s aflegden. Hoewel het voor
Luca Ambachtsheer, Lisette Bonneur, Jesse Brants, Jochem Ketelaars, Daan Meulepas,
Michiel Moonen, Sam Mutsaers en Christje Spee pas de eerste keer was dat ze deelnamen aan
een judo-examen, slaagden ze alle acht zonder problemen voor hun gele slippen. Sjors
Hendriks ging ook voor het eerst op, maar hij behaalde meteen de gele band. Een gele band
was ook weggelegd voor Maarten Boonstra, Christian van den Broek en Yassine Yahouni.
Nog een trede hoger op de judoladder kwamen Kevin Bierens, Mark Bierens en Sanne van
Ewijk, die hun gele band voortaan met oranje slippen mogen tooien. Kim Borsboom en Noury
Yahouni veroverden de oranje band, terwijl Lotte Peters aan haar oranje band voortaan de
behaalde groene slippen mag voeren. Steven Geerts en Matthijs Peters toonden inmiddels de
groene band waardig te zijn, terwijl Tommy van den Elzen die voortaan met blauwe slippen
mag dragen. Nog een stap verder kwamen Bram van den Elzen, Sander Heemskerk, Laura
Kruik en John en Joonas van den Oetelaar. Zij werden bevorderd tot de blauwe band. De
meest gevorderde judoka’s die dit keer examen deden waren Michael Burgmans, Thomas
Melisse, Bas van Schijndel en Walter van Slooten. Zij mochten de na afloop van de examens
hun bruine slippen in ontvangst nemen. Buiten het applaus en de gelukswensen die de
judoka’s ontvingen met hun behaalde diploma’s, kregen ze na afloop ook nog een kleine
versnapering. Natuurlijk willen we onze vijf judo-dames en 25 judo-heren, t.w. Bas, Bram,
Christian, Christje, Daan, Jesse, Jochem, John, Joonas, Kevin, Kim, Laura, Lisette, Lotte,
Luca, Maarten, Mark, Matthijs, Michael, Michiel, Noury, Sam, Sander, Sanne, Sjors, Steven,
Thomas, Tommy, Walter en Yassine, ook hierbij nogmaals feliciteren met hun behaalde
bevordering in de judosport! Daarnaast wensen we iedereen nu een fijne vakantie. De lessen
beginnen weer vanaf woensdag 9 en donderdag 10 september.
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 vijf 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.)
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