JUDOCLUB BERKEL-ENSCHOT ‘TEN SHI’ (50 jaar: 1961-2011)
In 1998 namen wij het initiatief tot ontmoetingen tussen teams van onze
beginnende judoka’s met die van judoverenigingen uit Goirle, Haaren,
Moergestel, Diessen en Oost- West- en Middelbeers. Dit met als doel dat
de judoka’s minstens vijf wedstrijdjes kunnen draaien en in een plezierige
en ongedwongen sfeer kunnen kennismaken met de gang van zaken op
grote(re) toernooien. Op zondag 29 mei organiseerden wij in ‘Den Donk’ in Moergestel de
vijftigste editie. Ons team bestond uit Mark Bierens, Tim O’Connor, Annemarijn Korten, Tijl
Korten, Jasper Spee, Merlijn van de Ven en Bram Vugts. Allemaal judoka’s met geen of
nauwelijks wedstrijdervaring. Qua aantal een compleet team met zelfs een mannetje over.
Echter, wat betreft de samenstelling (leeftijd, gewicht en ervaring) een ‘lichtgewicht’ team.
Het was dan ook geen verrassing, dat we dit keer geen podiumplaats bereikten. Maar dat is
ook niet het doel van de team-ontmoetingen. De judoka’s hebben in ieder geval een aantal
wedstrijdjes kunnen judoën en zo weer wat meer ervaring kunnen opdoen. Als we iemand
moeten noemen met deze keer de beste resultaten, dan is dat Tim, maar ook Annemarijn,
Bram, Jasper, Mark, Merlijn en Tijl hebben zonder uitzondering met sportief enthousiasme en
veel inzet onze kleuren verdedigd (of die van een tegenstander als ze, gezien ons ‘overschot’,
daaraan waren uitgeleend). ‘Onze’ judoka’s konden dan ook na afloop met een tevreden
gevoel huiswaarts keren; dit mét de ontvangen oorkonde en beker én de erg leuke extra
herinnering i.v.m. de vijftigste editie.
Op zaterdag 14 mei en donderdag 19 mei zijn vier judoka’s samen met onze judoleider Bram
op examen geweest in Wijk bij Duurstede en Berkel-Enschot. Luca Ambachtsheer en Daan
Meulepas zijn geslaagd voor hun groene slippen, Maarten Boonstra voor zijn blauwe slippen
en Steven Geerts voor de bruine band (=1e kyu). Nog proficiat Daan, Luca, Maarten en
Steven!
Wil je wat meer weten over judo? Kijk dan eens op onze website: www.ten-shi.myweb.nl .
Judoclub Berkel-Enschot ‘ten shi’.

