JUDOCLUB BERKEL-ENSCHOT ‘TEN SHI’
Op zondagochtend 29 januari 2012 gingen negen judoka’s van BerkelEnschot ‘op wedstrijd’. Drie gingen naar Sporthal “Het Stokeind” in
Moergestel voor een tienertoernooi. De overige zes togen naar “de Werft”
in Kaatsheuvel voor het 20e Langstraat Tournooi. Daar moesten Tim
O’Connor en Jasper Spee het eerst aan de bak, gevolgd door Luuk van der
Bruggen en daarna Anika van den Oetelaar. Om half drie ’s middags hadden tenslotte ook
Kevin Bierens en Mark Bierens hun wedstrijden achter de rug. Kennelijk vonden onze
judoka’s dat Kaatsheuvel met hun 20e toernooi iets te vieren had, want maar liefst met z’n
vieren eindigden ze op de vierde plaats, t.w. Kevin Bierens, Mark Bierens, Anika van den
Oetelaar en Jasper Spee. Deze keer bereikte Tim O’Connor een derde plaats. Onze
hoogstgeplaatste judoka was Luuk van der Bruggen, die tweede werd. Het toernooi verliep
bijzonder vlot en soepel en behalve hun mooie prijzen kregen de judoka’s ook nog een
donkerblauwe ‘LTK’ (Langstraat Toernooi Kaatsheuvel) handdoek.
Terwijl eerdergenoemde judoka’s in Kaatsheuvel bezig waren, moesten Minka Geelen,
Maurice Haen en Yassine Yahouni in Moergestel aantreden. Daar werden alle wedstrijden
voor de middag afgewerkt. Maurice Haen moest zijn eerste wedstrijd helaas door een wat
ongelukkige blessure voortijdig opgeven, maar hij kon daarna zijn volgende wedstrijden
gelukkig wel gewoon afwerken (hoewel misschien iets terughoudend, wat best te begrijpen
is). Hij eindigde op de derde plaats. Minka Geelen kende een goede start, maar moest
uiteindelijk toch genoegen nemen met eveneens een derde plaats. Voor Yassine Yahouni was
het pas zijn tweede toernooi, maar ook hij werd derde, zodat al onze deelnemende ‘tieners’
met een bronzen medaille thuiskwamen.
Alle judoka’s (Anika, Jasper, Kevin, Luuk, Mark, Maurice, Minka, Tim en Yassine) hierbij
nog erg bedankt voor jullie prima inzet en natuurlijk gefeliciteerd met de behaalde prijzen!
Kinderen vanaf vijf jaar zijn op woensdag- of donderdagavond om 18:15 uur altijd welkom
voor een vrijblijvende proefles. Meer weten? Kijk eens op www.ten-shi.myweb.nl.
Judoclub Berkel-Enschot ‘ten shi’.

