JUDOCLUB BERKEL-ENSCHOT ‘TEN SHI’

(50 jaar: 1961-2011)

Op woensdag en donderdag 14 en 15 december was het ongewoon druk in
de dojo van ’t Ruiven. Er waren heel wat ouders samen met opa’s en oma’s
en broertjes of zusjes van de judoka’s als publiek aanwezig. Reden was dat
de meeste judoka’s op examen gingen voor hun volgende slip of slippen
dan wel een hogere band. Met succes gingen Luuk van der Bruggen, Tim
Dominicus, Malika Hendriks, Meike van Rijswijk, Bram Risseeuw, Martin Schilders, Jureno
van de Ven, Bart Wierema en Kenza Yahouni op voor hun gele slippen. Voor de 5e kyu (gele
band) slaagden Thieu Hendriks, Merlijn van de Ven en Bram Vugts. Tijl Korten behaalde zijn
eerste oranje slip, terwijl Rick Jansen, Sven Jansen, Annemarijn Korten, Jasper Spee en
Yassine Yahouni hun gele band voortaan met twee oranje slippen mogen tooien. De oranje
band was weggelegd voor Anika van den Oetelaar, terwijl Tim O’Connor die voortaan met
zijn eerste groene slip mag sieren. Renzo Hendriks, Levy van Mierlo en Noury Yahouni
slaagden voor hun groene slippen en Mark Bierens en Daan Meulepas voor hun groene band.
Aan de band van Kevin Bierens zal voortaan zijn eerste blauwe slip prijken. Twee blauwe
slippen werden behaald door Maurice Haen en Bart Jansen en Maarten Boonstra slaagde voor
zijn 2e kyu ofwel de blauwe band. De dit keer hoogst geslaagden waren Minka Geelen en
Koen Schaffelaars. Zij behaalden beiden hun eerste bruine slip. Het applaus en de felicitaties
bij de uitreiking van de behaalde slip, slippen of band willen we vanzelfsprekend van harte
onderstrepen. Dus beste Anika, Annemarijn, Bart (2x), Bram (x2), Daan, Jasper, Jureno,
Kenza, Kevin, Koen, Levy, Luuk, Maarten, Malika, Mark, Martin, Maurice, Meike, Merlijn,
Minka, Noury, Renzo, Rick, Sven, Thieu, Tijl, Tim (2x) en Yassine, ook hierbij nogmaals
zeer gefeliciteerd met jullie stap voorwaarts in de judosport.
We wensen iedereen hierbij natuurlijk ook nog gezellige feestdagen, een fijne vakantie en een
gelukkig en gezond nieuwjaar. De lessen beginnen weer vanaf 11 januari. Kinderen vanaf vijf
jaar zijn op woensdag- of donderdagavond om 18:15 uur ook altijd van harte welkom voor
een vrijblijvende proefles. Meer weten? Kijk eens op onze website www.ten-shi.myweb.nl.
Judoclub Berkel-Enschot ‘ten shi’.

