JUDOCLUB BERKEL-ENSCHOT ‘TEN SHI’
In het ongeveer 600 judoka’s (van meer dan 100 verenigingen) tellende
deelnemersveld aan het traditionele jaarlijkse toernooi van Judovereniging
Gilze, bevonden zich vijf judoka’s van Judoclub Berkel-Enschot ‘ten shi’.
Op 10 januari moest Minka Geelen ’s morgens het spits afbijten. Later
volgden onze mannelijke vertegenwoordigers Maarten Boonstra, Michael Burgmans, Joonas
van den Oetelaar en Christje Spee. Helaas wist geen van hen uiteindelijk tot het erepodium
door te dringen. Maar hun enthousiasme en judoplezier was er niet minder om. En de
herinnering was natuurlijk ook meegenomen. In ieder geval willen we ‘onze’ Christje, Joonas,
Maarten, Michael en Minka natuurlijk nog bedanken voor hun goede inzet en enthousiasme.
Op zondag 17 januari 2010 was Judovereniging Sint Jan aan de beurt voor de organisatie van
de onderlinge teamontmoetingen tussen judoka’s uit Berkel-Enschot, Diessen, Goirle, Haaren,
Moergestel en Oost- West- en Middelbeers. In Scoutinggebouw “Den Donk” in Moergestel
werd Berkel-Enschot deze keer vertegenwoordigd door Antoine Argante, Kevin Bierens,
Mark Bierens, Maarten Boonstra, Maurice Haen, Luc van der Meijs en Christje Spee. Helaas
sloeg voor Maurice het pechvogeltje toe toen hij in zijn eerste wedstrijd geblesseerd raakte. In
het ziekenhuis werd later een kneuzing aan het onderbeen geconstateerd. Maarten won al zijn
wedstrijden met de hoogstmogelijke puntenscore, terwijl ook Luc zijn tegenstanders geen
enkel winstpunt gunde. Antoine, Christje, Kevin en Mark lieten wisselende resultaten zien,
maar sleepten wel de nodige winstpunten binnen, zodat het Berkel-Enschotse team na Goirle
op de tweede plaats eindigde. Met dit mooie teamresultaat willen we hierbij dan ook Antoine,
Christje, Kevin, Luc, Maarten, Mark en Maurice nog feliciteren (en de laatstgenoemde ook
nog beterschap wensen)!
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.)
Judoclub Berkel-Enschot ‘ten shi’.

