JUDOCLUB BERKEL-ENSCHOT ‘TEN SHI’

(50 jaar: 1961-2011)

In een vorige Schakel meldden we al dat we dit jaar de enorme Kees Kools
wisselbokaal hebben heroverd op Moergestel, dat nu als derde eindigde. Ons
gemiddelde clubresultaat was net iets beter dan dat van Goirle dat als tweede
eindigde, terwijl Diessen vierde werd. De individuele scores die aan de basis
stonden van onze winst waren de eerste prijzen van Luca Ambachtsheer,
Tim O’Connor en William van Raak, de tweede plaatsen van Minka Geelen, Bart Jansen, Daan
Meulepas, John van den Oetelaar en Bram Schellekens en de derde plaatsen van Henry van der
Bruggen, Maurice Haen, Annemarijn Korten, Anika van den Oetelaar en Koen Schaffelaars.
Echter, zonder ook de punten van de judoka’s die niet op de drie eerste plaatsen eindigden, t.w.
Renzo Hendriks, Tijl Korten, Levy van Mierlo, Jasper Spee, Merlijn van de Ven en Bram
Vugts, zouden we uiteindelijk de beker niet hebben gewonnen, dus ook hun bijdrage was van
absoluut en doorslaggevend belang voor het door ons vooraf gedroomde eindresultaat. Alle
genoemde judoka’s daarom, zonder uitzondering, hartelijk bedankt en gefeliciteerd met de
beker!
Intussen zijn tijdens de laatste lesdagen van het seizoen ook weer examens afgenomen. Voor
hun gele slippen slaagden Henry van der Bruggen, Merlijn van de Ven en Bram Vugts. De gele
band werd behaald door Rick Jansen, Sven Jansen, Annemarijn Korten, Tijl Korten en Jasper
Spee. Anika van den Oetelaar verdiende haar oranje slippen en Richard Boonstra, Renzo
Hendriks, Levy van Mierlo en Tim O’Connor hun oranje band. Die laatste mag Bart Oerlemans
voortaan tooien met groene slippen. Voor Kevin Bierens, Christian van den Broek, Maurice
Haen, Bart Jansen en Jochem Ketelaars was dit keer de groene band ofwel 3 e kyu weggelegd,
terwijl op het examen deze keer de 2e kyu het hoogst haalbare was. Daarvoor slaagden zowel
Minka Geelen als Koen Schaffelaars, die na afloop beiden hun blauwe band in ontvangst
mochten nemen.
Deze judoka’s hierbij nogmaals van harte gefeliciteerd met de nieuw behaalde slippen of band!
Tenslotte hierbij nog iedereen héél erg bedankt van wie wij op welke wijze dan ook
(schriftelijk, per e-mail of b.v. persoonlijk tijdens onze receptie) gelukwensen mochten
ontvangen met ons 50 jarige jubileum. Allemaal een fijne vakantie! (De lessen beginnen weer
op 24/25 augustus 2011.)
Judoclub Berkel-Enschot ‘ten shi’.

