JUDOCLUB BERKEL-ENSCHOT ‘TEN SHI’

(50 jaar: 1961-2011)

Vorige week woensdag en donderdag kwamen onverwacht twee zwarte
pieten binnen tijdens de judoles. Die hadden van judo duidelijk nog niet
veel kaas gegeten. Ze hadden van Sinterklaas opdracht gekregen om de
judoka’s wat snoep toe te stoppen, maar één van de pieten wilde de snoep
kennelijk liever zelf houden. Toch kregen uiteindelijk alle judoka’s een
snoepzak. En dat is maar goed ook. Beslist ook voor die ene piet, want het is wel haast zeker
dat Sinterklaas die anders achteraf enorm de mantel (of eigenlijk tabbert?) zou hebben
uitgeveegd.
Afgelopen zondag vond het traditionele Sinterklaastoernooi van district zuid van de judobond
plaats in sporthal “Achter de tuintjes” in Gilze. Daaraan namen iets over 200 judoka’s deel,
waaronder zes van Berkel-Enschot. Eigenlijk zouden dat er zeven zijn geweest, maar Merlijn
van de Ven was nog niet voldoende hersteld van een dubbele longontsteking. (Daarom waren
die twee pieten overigens op woensdagavond ook al even bij Merlijn thuis langs geweest.)
Annemarijn Korten en Bram Vugts moesten vóór de middag aantreden. Voor Annemarijn was
een derde prijs weggelegd, maar Bram behaalde in zijn poule de maximaal mogelijke score en
hij eindigde dus onbetwist als eerste. ’s Middags was het de beurt aan Renzo Hendriks, Tijl
Korten, Tim O’Connor en Jasper Spee. Tijdens het spel vóór aanvang van de wedstrijden liep
Tijl een echt fikse bloedneus op, zodat hij zijn judojas (die flink onder het bloed zat) moest
vervangen. Ondanks deze tegenslag trad hij even later zijn tegenstanders zonder enige
terughoudendheid tegemoet. Jasper, Renzo en Tim deden dat overigens ook. Jasper, Renzo en
Tijl werden derde, terwijl Tim al zijn wedstrijden met winst afsloot en in zijn categorie als
eerste eindigde. Met vier derde en twee eerste prijzen voor ons dus een geslaagde
toernooideelname. Vanzelfsprekend allemaal hierbij nog van harte gefeliciteerd met de mooie
prijzen!
Wil je meer weten over de judoclub? Kijk dan eens op onze website www.ten-shi.myweb.nl.
Judoclub Berkel-Enschot ‘ten shi’.

