JUDOCLUB BERKEL-ENSCHOT ‘TEN SHI’
In de dojo van ’t Ruiven werden woensdag en donderdag 26 en 27 januari
onder grote publieke belangstelling judo examens afgenomen van in totaal
23 judoka’s. Voor Rick Jansen, Sven Jansen, Annemarijn Korten, Tijl
Korten en Jasper Spee was het de eerste keer, maar ze slaagden alle vijf
zonder mankeren voor hun gele slippen. Anika van den Oetelaar behaalde de gele band.
Renzo Hendriks, Levy van Mierlo en Tim O’Connor mochten na het examen hun gele band
met oranje slippen tooien. Nog een stapje verder kwamen Luca Ambachtsheer, Maurice Haen,
Bart Jansen, Daan Meulepas en Bart Oerlemans want zij slaagden voor de oranje band.
Christian van den Broek en Jochem Ketelaars behaalden hun groene slippen, terwijl Maarten
Boonstra, Minka Geelen en Koen Schaffelaars werden bevorderd tot de groene band. Kim
Borsboom en Lotte Peters bereikten dit keer de blauwe band en Steven Geerts mag aan zijn
blauwe band voortaan bruine slippen voeren. Joonas van den Oetelaar behaalde de hoogst
mogelijke kyu, ofwel de bruine band, die hem door judo-instructeur Bram Schellekens
persoonlijk werd omgeknoopt. Beste Anika, Annemarijn, Bart en Bart, Christian, Daan,
Jasper, Jochem, Joonas, Kim, Koen, Levy, Lotte, Luca, Maarten, Maurice, Minka, Renzo,
Rick, Steven, Sven, Tijl en Tim, hierbij allemaal nogmaals van harte proficiat met jullie
welverdiende diploma’s!
In “De Werft” in Kaatsheuvel vond zondag 30 januari het 19e Langstraat Toernooi plaats. Tim
O’Connor wist er met overtuigende winst in vier van zijn zes partijen beslag te leggen op een
onbetwiste derde prijs. Minka Geelen moest daarna aan de bak en ook zij bereikte de derde
plaats op het erepodium. Tenslotte was het de beurt aan Maarten Boonstra. In zijn categorie
waren wel héél erg veel deelnemers, zodat men de judoka’s had verdeeld in vier sub-poules,
waarvan alleen de eerste twee judoka’s doorgingen naar de finale-poule. In zijn allereerste
wedstrijd liep Maarten een rib-blessure op, waardoor hij die partij moest opgeven. Ondanks
zijn blessure wist hij zijn volgende partijen te winnen, zodat hij alsnog als tweede naar de
finalepoule doorging. Helaas werd daarin het afvalsysteem gehanteerd en blesseerde hij zich
opnieuw aan zijn ribben, zodat hij uiteindelijk toch genoegen moest nemen met een wel zéér
welverdiende finale medaille. Tim, Minka en Maarten hierbij nog hartelijk gefeliciteerd met
jullie mooie wedstrijd resultaten!
Meer weten over de judoclub? Kijk dan eens op onze website www.ten-shi.myweb.nl.
Judoclub Berkel-Enschot ‘ten shi’.

