JUDOCLUB BERKEL-ENSCHOT ‘TEN SHI’
Een nieuw initiatief van Judovereniging Deusone (Diessen) en Judovereniging Hilvarenbeek ging afgelopen zondagmorgen 10 april van start. Samen
organiseerden deze beide verenigingen een nieuw toernooi, dat ze (heel
toepasselijk) het ‘HilDie toernooi’ hebben gedoopt. Met een deelnemersveld van 120 judoka’s van in totaal tien deelnemende verenigingen en
sportscholen werd het in sporthal Hercules in Diessen een compact en overzichtelijk toernooi.
Van Judoclub Berkel-Enschot ‘ten shi’ moesten om half tien Anika van den Oetelaar en
Jasper Spee aantreden, terwijl de wedstrijden voor Maarten Boonstra, Minka Geelen en Sjors
Hendriks om elf uur begonnen. Anika had het nadeel, dat ze veruit (met minimaal 5kg
verschil) de lichtste was in haar poule, zodat ze uiteindelijk vierde werd. Jasper moest in zijn
wedstrijden slechts éénmaal zijn meerdere erkennen in een tegenstander en eindigde op de
eerste plaats in zijn poule. Maarten, die afgelopen week tijdens de les al een beetje
geblesseerd was geraakt, wilde toch meedoen. Helaas liep hij in zijn allereerste wedstrijd
opnieuw een blessure op, waarvan ons de ernst op het moment van het schrijven van dit stukje
nog niet bekend is, omdat we op dit ogenblik het resultaat van Maarten’s bezoek aan het
ziekenhuis nog niet kennen. Minka toonde in haar wedstrijden voor geen kleintje vervaard te
zijn. Ook als Jan de Rooy haar tegenstander met de van hem bekende luide stem coachte, liet
ze zich daardoor absoluut niet van de wijs brengen. Ze won al haar wedstrijden, zodat ze een
onbetwiste hoogste podiumplaats en zeer welverdiende eerste prijs veroverde. Sjors liet zich
helaas wel enkele malen door zijn tegenstanders verschalken en moest tenslotte genoegen
nemen met een vierde plaats. We hebben weer kunnen genieten van mooie wedstrijden die
voor Anika en Sjors fraaie herinneringsmedailles opleverden en mooie eerste prijzen voor
Minka en Jasper. Voor Maarten hebben we natuurlijk ook een herinneringsmedaille
meegenomen, maar hem wensen we allereerst en bovenal een (voor)spoedig herstel!
Wil je wat meer weten over judo? Kijk dan eens op onze website: www.ten-shi.myweb.nl .
Judoclub Berkel-Enschot ‘ten shi’.

