JUDOCLUB BERKEL-ENSCHOT ‘TEN SHI’
In multifuntioneel centrum “De Klep” in Middelbeers organiseerde
Judoclub Sankawa op zondag 12 februari 2012 haar 29e Voorjaarstoernooi.
Daar deden bijna 290 judoka’s van 40 clubs, verenigingen en sportscholen
aan mee. Ook onze judoclub was met vijf judoka’s vertegenwoordigd.
Voor de jongsten begon de dag ’s ochtends rond negen uur. De poules
waarin Bram Vugts, Luuk van der Bruggen en Jasper Spee waren ingedeeld werden voor de
middag afgerond, maar die van Anika van den Oetelaar en Yassine Yahouni begonnen pas na
de middag. Brams resultaten waren deze keer wisselend en hij won een derde prijs. Luuk wist
uiteindelijk al zijn wedstrijden overtuigend te winnen, hoewel hij meteen aan het begin van
zijn voorlaatste wedstrijd een achterstand opliep van zeven punten. Hij herstelde zich echter
snel en hij wist met een vervolgens gescoorde ippon (d.w.z. de maximale 10 punten score)
alsnog de partij naar zich toe te trekken. Hij mocht dan ook op de hoogste trede van het
ereschavot zijn welverdiende eerste prijs in ontvangst nemen. Jaspers scores waren ook
wisselend maar met name door zijn inzet bereikte hij toch nog de derde plaats. Anika van den
Oetelaar bond enthousiast en zonder terughoudendheid de strijd aan met haar vijf
tegenstanders, maar helaas waren de drie ereplaatsen voor haar niet bereikbaar. Voor Yassine
gold later in de middag hetzelfde, zodat hij bij de laatste prijsuitreiking om ongeveer vier uur
slechts een vierde prijs in ontvangst mocht nemen. Onze meest succesvolle judoka deze
zondag was (net als vorige keer in Kaatsheuvel toen hij tweede werd) natuurlijk Luuk van der
Bruggen. Deze keer met een onbetwiste eerste prijs. Echter, niet alleen hij, maar al onze
deelnemende judoka’s (Anika, Bram, Jasper, Luuk en Yassine) hebben zonder meer onze
dank en felicitaties verdiend voor hun inzet en de behaalde resultaten!
Kinderen vanaf vijf jaar zijn op woensdag- of donderdagavond om 18:15 uur altijd welkom
voor een vrijblijvende proefles. Meer weten? Kijk eens op onze website www.tenshi.myweb.nl.
Judoclub Berkel-Enschot ‘ten shi’.

