JUDOCLUB BERKEL-ENSCHOT ‘TEN SHI’
In de sporthal van Multicultureel Centrum De Klep in Middelbeers
kwamen op zondag 28 februari zo’n 270 judoka’s van 32 clubs en
verenigingen tegen elkaar uit in het 27e Voorjaarstoernooi van Judoclub
Sankawa. Op dit altijd goed georganiseerde toernooi, bedoeld voor
beginnende judoka’s en/of judoka’s met weinig wedstrijdervaring was ook Judoclub BerkelEnschot ‘ten shi’ present met zeven deelnemers, t.w. Minka Geelen, Luca Ambachtsheer,
Maarten Boonstra, Christian van den Broek, Maurice Haen, Renzo Hendriks en Sjors
Hendriks. Helaas waren er ook enkele clubs en met name sportscholen, die het doel van dit
toernooi wat uit het oog waren verloren en die toch hun meer ervaren wedstrijdjudoka’s
hadden ingeschreven. Minka, die ’s morgens het spits moest afbijten, verdiende een fraaie
tweede prijs. Maarten en Maurice eindigden op een derde plaats. Christian, Luca, Renzo en
Sjors lieten een prima inzet zien, maar wisten helaas geen plaats bij de eerste drie te
veroveren. (Het was voor hen pas de eerste respectievelijk tweede keer dat ze aan een
officieel bonds-judotoernooi deelnamen, dus we zijn vol vertrouwen voor de toekomst.)
Michael Burgmans wist, toen hij laatst (op 7 februari j.l.) als énige onze judoclub kon
vertegenwoordigen op het ‘Sprokkeltoernooi’ van Budovereniging Rijen, helaas ook niet tot
de ereplaatsen door te dringen, maar hij heeft al eerder, bij andere gelegenheden, getoond wél
materiaal te zijn voor eremetaal. Er is altijd maar één winnaar, maar ‘niet winnen’ kun je ook
met ere. Dat zie je wel aan Sven Kramer vorige week op de 10 kilometer. De judoka die ik
deze keer extra wil vermelden en feliciteren met het mooiste resultaat van deze dag is Minka
Geelen, maar natuurlijk willen we hierbij ook Christian, Luca, Maarten, Maurice, Michael,
Renzo en Sjors niet vergeten! Allemaal bedankt voor jullie enthousiaste en sportieve inzet!
Kijk op onze website www.ten-shi.myweb.nl voor meer informatie.

