JUDOCLUB BERKEL-ENSCHOT ‘TEN SHI’

(50 jaar: 1961-2011)

Op zondag 20 november was Judoclub Berkel-Enschot ‘ten shi’ aan de
beurt om het onderlinge tienertoernooi met onze bevriende judoclubs uit
Diessen, Goirle, Haaren, Hilvarenbeek, Middelbeers en Moergestel te
organiseren. Kort na 09:30 uur begonnen de wedstrijden in Sporthal De
Roomley in Udenhout. Onze afvaardiging bestond dit keer uit zeven
judoka’s, die zonder uitzondering in hun individuele wedstrijden hun beste (judo)beentje
hebben voorgezet. Dat leverde derde prijzen op voor Minka van Geelen, Anika van den
Oetelaar, Jureno van de Ven en Yassine Yahouni. Een tweede prijs werd in de wacht gesleept
door Malika Hendriks, terwijl Kim Borsboom en Maurice Haen beiden als eerste eindigden in
hun poules. Het toernooi eindigde zoals gepland ruim op tijd voor het middaguur, zodat
degenen die bij de intocht van Sinterklaas in Udenhout wilden zijn niet in tijdsnood kwamen.
In ieder geval willen we al onze judoka’s, t.w. Anika, Jureno, Kim, Malika, Maurice, Minka
en Yassine, hierbij nog van harte feliciteren met hun fraaie bekers.
Afgelopen week waren in de dojo van ’t Ruiven ook zgn. vriendjes- en vriendinnetjeslessen.
De judoka’s konden daarvoor een vriendje of vriendinnetje (of broertje of zusje) meebrengen
zodat die ook zelf eens konden meedoen en ervaren wat er leuk is aan judo. Op basis van de
reacties mag wel worden gesteld, dat men deze mogelijkheid erg leuk vond, zodat we dit
zeker nog vaker zullen herhalen. Overigens zijn er met ingang van deze week ook weer op
donderdag twee lesuren. Zowel op woensdag als op donderdag is het eerste lesuur bestemd
voor judoka’s van vijf tot rond acht jaar, zodat we die (als er weer eens iets wijzigt in het
weekschema van een andere sport of bezigheid) vanaf nu meer keuze kunnen bieden.
Wil je meer weten over de judoclub? Kijk dan eens op onze website www.ten-shi.myweb.nl.
Judoclub Berkel-Enschot ‘ten shi’.

