JUDOCLUB BERKEL-ENSCHOT ‘TEN SHI’
Zoals gebruikelijk zijn weer halfweg het seizoen judo-examens afgenomen.
Dat was deze keer op woensdag 27 januari (en voor twee judoka’s op
donderdag 28 januari). In de dojo was het een drukte van belang. Er waren
veel ouders en andere belangstellenden die allemaal getuige wilden zijn
van hoe de judoka’s het er van afbrachten. Antoine Argante, Maurice Haen, Renzo Hendriks,
Thom Hendriks, Cas Klaassen, Luc van der Meijs en Tim O’Connor gingen voor de
allereerste keer op examen, maar ze behaalden zonder mankeren alle zeven hun gele slippen.
Voor de vijfde kyu ofwel gele band slaagden Luca Ambachtsheer, Lisette Bonneur, Bart
Jansen, Jochem Ketelaars, Daan Meulepas, Bart Oerlemans, Koen Schaffelaars en Christje
Spee. Nog een stapje verder, t.w. gele band met oranje slippen kwamen Maarten Boomstra,
Christian van den Broek en Minka Geelen. Tot oranje band werden bevorderd: Kevin Bierens,
Mark Bierens, Sjors Hendriks en Tony Vriens. Kim Borsboom legde haar examen ook
succesvol af en zij mag haar oranje band voortaan tooien met groene slippen. De judoka met
de hoogst behaalde band op de examens was dit keer Lotte Peters, die na afloop van de
examens haar groene band (derde kyu) in ontvangst mocht nemen. Naast het applaus en de
gelukwensen die de judoka’s al van het aanwezige publiek ontvingen bij de uitreiking van de
behaalde diploma’s, willen wij ze ook langs deze weg nogmaals feliciteren. Dus beste
Antoine, Bart en Bart, Cas, Christian, Christje, Daan, Jochem, Kevin, Kim, Koen, Lisette,
Lotte, Luc, Luca, Maarten, Mark, Maurice, Minka, Renzo, Sjors, Thom, Tim en Tony, ook
hierbij nogmaals proficiat met jullie bevordering in de judosport!
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’.

