JUDOCLUB BERKEL-ENSCHOT ‘TEN SHI’
Afgelopen zondag 28-11 vond in sporthal “Achter de tuintjes” in Gilze het
traditionele jaarlijkse Sinterklaastoernooi plaats van District Zuid Nederland van de Judobond. In het deelnemersveld van 150 judoka’s waren er
vier van Judoclub Berkel-Enschot ‘ten shi’, t.w. Kevin Bierens, Mark
Bierens, Christian van den Broek en Tim O’Connor. Voor Tim was het zijn allereerste echte
wedstrijd en hij moest ’s morgens het spits afbijten. Hij won al zijn wedstrijden met de hoogst
mogelijke puntenscore. Ook zijn laatste wedstrijd waarin hij aanvankelijk op een yuko (0-5)
achterstand kwam. Eerst werkte hij zijn achterstand weg door ook een yuko te scoren en
daarna wist hij via een waza-ari (7 punten) en een houdgreep op ippon (10 punten) te komen.
Daarna moesten Kevin en Mark in hun poules aantreden. Zij hadden dit keer onvoldoende
succes om bij de eerste twee te eindigen. Christan moest (hoewel tweemaal met slechts één
puntje verschil) helaas dit keer toch in al zijn tegenstanders zijn meerderen erkennen. Dit na
zijn uiterst snelle herstel van een zeer recent opgelopen rugblessure. Het herstel van Renzo
Hendriks, die op 7 november een dubbele botbreuk in zijn arm opliep, heeft nog even wat
meer tijd nodig, vandaar dat hij niet kon deelnemen. Hij was echter wel komen kijken. Ook
een beetje in de hoop dat hij Sinterklaas zou tegenkomen. En warempel, toen hij na afloop
van de wedstrijden in de gang stond, kwam Sinterklaas langs, die vroeg: “Hallo Renzo, wat is
er met jou gebeurd?”. Nadat de Sint van Renzo over zijn gebroken arm had gehoord, tekende
hij een mijter en zijn naam op het lichtblauwe gips van Renzo, die daarmee zeer in zijn nopjes
was. Sinterklaas was eigenlijk gekomen voor de prijsuitreiking. Daarbij mocht Tim van
Sinterklaas voor zijn eerste plaats een gouden medaille in ontvangst nemen. Kevin, Mark en
Christian kregen alle drie een fraaie bronzen medaille door de Sint omgehangen. Naast de
wedstrijden konden de judoka’s en hun broertjes en zusjes voor Sinterklaas ook nog kleurplaten en gedichten maken. Daar waren ook prijzen mee te winnen. Mark Bierens won met
zijn kleurplaat de eerste prijs en mocht op de hoogste podiumtrede van Sinterklaas een mooie
beker in ontvangst nemen. Het zusje van Christian zal er vast ook geen spijt van hebben dat ze
mee naar het Sinterklaastoernooi was gegaan. Michelle van den Broek won namelijk met het
door haar voor de Sint geschreven gedicht een mooie beker voor de tweede plaats.
Wil je wat meer weten over judo? Kijk dan eens op onze website: www.ten-shi.myweb.nl .
Judoclub Berkel-Enschot ‘ten shi’.

