JUDOCLUB BERKEL-ENSCHOT ‘TEN SHI’
Zondagochtend 30 mei was J.J.C. “De Valbrekers” in Sporthal “Beekdal”
in Haaren weer aan de beurt voor de organisatie van het tienertoernooi
tussen de judoka’s van Berkel-Enschot, Diesen, Haaren, Hilvarenbeek,
Goirle en Oost- West- en Middelbeers. Er waren zo’n 45 deelnemers,
waaronder zeven van Berkel-Enschot, t.w. Maarten Boonstra, Michael Burgmans, Minka
Geelen, Sjors Hendriks, Thom Hendriks, Joonas van den Oetelaar en Koen Schaffelaars. Voor
Maarten, die met veel variatie en inzet begon, sloeg voor de tweede keer in korte tijd het
pechduiveltje toe. Hij kon helaas het toernooi niet afmaken wegens een blessure, waarvan de
ernst pas later deze week (na een tweede ziekenhuisbezoek) meer duidelijk zal kunnen
worden. De fraaie beker voor een derde plaats heeft hij inmiddels wel al thuis bezorgd
gekregen. Ook op een derde plaats eindigden Michael, Sjors, Thom en Koen. Joonas en
Minka wonnen al hun wedstrijden en daarmee ook een welverdiende mooie beker voor de
eerste plaats. Alle judoka’s gefeliciteerd met jullie bekers!
Na afloop vertrokken de beide laatstgenoemde judoka’s vanuit Haaren meteen naar Sporthal
“Achter de tuintjes” in Gilze. Samen met Luca Ambachtsheer, Kim Borsboom, Renzo
Hendriks en Christje Spee namen ze daar ’s middags deel aan de (16e) “Jeugddag Budospelen
2010” van district zuid van de Judobond. De middag begon met een demonstratie jiu jitsu.
Verder kregen de judoka’s een judo-clinic verzorgd door de 23-jarige Kitty Bravik
(zevenvoudig Nederlands kampioen bij de junioren), die o.a. werd geassisteerd door Rens van
Stigt, die zijn eerste judostappen tot en met de bruine band bij ons zette en nu als judoleraar is
verbonden aan Judoclub Drunen. Tenslotte was er de gebruikelijke versnapering en waren er
spelletjes, zoals volleybal met een enorme bal, “boter kaas en eieren”, slalommen op handen
en voeten, zakjeswerpen in een parasol, grijp de bal (en laat je die niet afpakken) en een
hindernisbaantje. Op het eind kregen alle judoka’s een sleutelhanger van de “kidsclub” van de
judobond en een oranje frisbee (waarop ze Kitty Bravik een handtekening konden laten
zetten). Voor verdere informatie kijk eens op onze website: www.ten-shi.myweb.nl .
Judoclub Berkel-Enschot ‘ten shi’.

