JUDOCLUB BERKEL-ENSCHOT ‘TEN SHI’
Na bijna vijf maanden stilte was het zondag 20 maart 2011 dan toch
eindelijk zover. In “MFC De Klep” in Middelbeers vond de tweede
teamontmoeting van het seizoen 2010/2011 plaats. De judoteams uit
Berkel-Enschot, Goirle, Haaren, Moergestel, Diessen en Oost- West- en
Middelbeers traden weer tegen elkaar in het strijdperk. De kleuren van Berkel-Enschot
werden deze keer verdedigd door Annemarijn Korten, Tijl Korten, Tim O’Connor en Jasper
Spee. Ons helaas incomplete team werd daarbij steeds aangevuld door een wisselende
“leenjudoka” van een der overige teams. De judoka’s hadden er zin en plezier in. Met name
Tijl toonde zelfs gedurende het hele gevecht dat hij met zijn tegenstander voerde een volop
lachend gezicht, alsof hij met een vriendje grote lol aan het maken was. Ook Annemarijn en
Jasper lieten, met wisselende resultaten, zien dat ze hun judosport met verve beoefenen. Tim
was deze keer onze judoka met het beste persoonlijke resultaat: hij won al zijn wedstrijden op
één na, die eindigde in een “hikiwake” (gelijkspel ofwel onbeslist). De teamontmoeting bleek
voor de judoka’s van alle zes verenigingen opnieuw weer een mooie oefengelegenheid om in
een ongedwongen sfeer wat wedstrijdervaring op te doen tegen judoka’s, die ze niet kennen
van hun eigen judoles. En ook al was ons team helaas incompleet, eindigde het toch netjes in
de middenmoot op de vierde plaats. Beste Annemarijn, Jasper, Tijl en zeker ook Tim: we
hebben (als toeschouwers) weer volop van jullie judowedstijdjes mogen genieten, waarvoor
we jullie ook hierbij nog hartelijk willen bedanken. Wij zijn nu weer aan de beurt om de
volgende teamontmoeting te organiseren. Dat wordt dan de 50e teamontmoeting van de reeks
die 1998 op ons inititatief begon. Dit in het jaar dat wij als club ook ons 50 jarig bestaan
mogen vieren. Wij hadden het in in 1998 niet zo kunnen bedenken!
Wil je wat meer weten over judo? Kijk dan eens op onze website: www.ten-shi.myweb.nl .
Judoclub Berkel-Enschot ‘ten shi’.

