JUDOCLUB BERKEL-ENSCHOT ‘TEN SHI’
Afgelopen zondagochtend 7 november stipt om 9 uur startten in Sporthal
“Het Stokeind” in Moergestel de “Interscholaire clubkampioenschappen”
tussen de “Eerste Sport- en Judovereniging Goirle”, de Judovereniging
“Deusone” (Diessen), Judovereniging “Sint Jan” (Moergestel) en Judoclub
Berkel-Enschot ‘ten shi’. In totaal namen rond 90 judoka’s deel, waarvan 19 van BerkelEnschot. Vorig jaar mocht onze vertegenwoordiging de enorme Kees Kools wisselbokaal
voor het beste gemiddelde resultaat van de deelnemende clubs mee terugnemen naar BerkelEnschot. Helaas hebben we die topprestatie dit jaar niet kunnen herhalen. Net als twee jaar
geleden grepen we er (op enkele punten na) nét naast en eindigden we als goede tweede nà het
organiserende “Sint Jan”, dat natuurlijk ook het thuisvoordeel mee had. Op een individuele
eerste plaats eindigden Mark Bierens en Minka Geelen. Maarten Boonstra, Tim O’Connor en
William van Raak bereikten een zeer welverdiende tweede plaats op het ereschavot. Voor
Kevin Bierens, Kim Borsboom en Joonas van den Oetelaar was een bronzen plak weggelegd.
John van den Oetelaar en Koen Schaffelaars vielen beiden nét buiten de podiumplaatsen,
terwijl dit keer helaas ook geen eremetaal was weggelegd voor Christian van den Broek,
Steven Geerts, Sjors Hendriks, Renzo Hendriks, Bart Jansen, Rick Jansen, Sven Jansen,
Anika van den Oetelaar en Bram Schellekens. Echter, zonder ook hún punten zouden we als
club zeker niet de tweede plaats hebben bereikt. Aan het bereiken van de tweede plaats als
club hebben àl onze deelnemende judoka´s hun steentje bijgedragen. Wij zijn dan ook trots op
dit gezamenlijk bereikte resultaat en danken alle judoka´s, die zich hebben ingezet om de
kleuren van Berkel-Enschot te verdedigen en hoog te houden, t.w. Anika, Bart, Bram,
Christian, John, Joonas, Kevin, Kim, Koen, Maarten, Mark, Minka, Renzo, Rick, Sjors,
Steven, Sven, Tim en William. We willen langs deze weg Renzo, die het strijdtoneel al
voortijdig moest verlaten wegens een aan zijn arm opgelopen blessure (waarvan we de
precieze aard en ernst bij het schrijven van dit verslag nog niet kennen), in ieder geval hierbij
ook nog een voorspoedig herstel toewensen.
Wil je wat meer weten over judo? Kijk dan eens op onze website: www.ten-shi.myweb.nl .
Judoclub Berkel-Enschot ‘ten shi’.

