JUDOCLUB BERKEL-ENSCHOT ‘TEN SHI’
Zondag, 13 december, was het de beurt van Judoclub Berkel-Enschot ‘ten
shi’ om de onderlinge teamontmoetingen met de clubs uit Diessen, Goirle,
Haaren, Moergestel en Oost- West- en Middelbeers te organiseren. Dat
gebeurde in Scoutinggebouw “Den Donk” in Moergestel, waar de
wedstrijden om 9:40u ’s ochtends van start gingen. Het team van Berkel-Enschot ‘ten shi’
bestond dit keer uit Luca Ambachtsheer, Kevin Bierens, Mark Bierens, Maarten Boonstra,
Minka Geelen, Tim O'Connor en Christje Spee. De judoka’s uit Berkel-Enschot lieten stuk
voor stuk zien uit het goede judo-hout te zijn gesneden en het was een genot om hun inzet en
enthousiasme in de wedstrijden te zien. De strijd tegen de eerste vier andere teams werd dan
ook overtuigend en met groot puntenverschil in het voordeel van ‘ons’ team beslist. Helaas
werd de laatste wedstrijd tegen het team van Goirle met één wedstrijdpunt verloren, waardoor
Goirle uiteindelijk ook met één punt verschil beslag legde op de eerste plaats en Judoclub
Berkel-Enschot ‘ten shi’ met een (overigens zeer welverdiende) tweede plaats genoegen
moest nemen. De derde plaats was met vier punten achterstand weggelegd voor Haaren. Op
de volgende plaatsen eindigden achtereenvolgens de teams uit Moergestel, Diessen en OostWest- en Middelbeers. Het was duidelijk dat de judoka’s er plezier in hadden en de
toeschouwers hebben weer zo’n bijna drie uur volop kunnen genieten van de prestaties van
‘hun’ judoka’s. Vanzelfsprekend willen we hierbij ons team, t.w. Christje, Kevin, Luca,
Maarten, Mark, Minka en Tim nog van harte feliciteren met de goede prestaties en het prima
resultaat. Ook wensen wij iedereen nog fijne Kerstdagen en een goede jaarwisseling. De
lessen beginnen weer vanaf 6 januari.
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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