JUDOCLUB BERKEL-ENSCHOT ‘TEN SHI’
Afgelopen woensdag en donderdag (20/21 juni) waren weer de
gebruikelijke examens aan het eind van het seizoen. In totaal waren er dit
keer 33 deelnemers, waaronder enkele judoka’s die eigenlijk pas net met
judo zijn begonnen. Zo ook Floris Snikkenburg, die zijn eerste gele slip
behaalde. Anouk Borsboom, Siron Evers, Simm van der Heijden, Sten
Hellemons, David Knubben, Jorden Knubben, Norbert Schets en Max-Jasper Snikkenburg
slaagden voor hun gele slippen. Nog een stapje verder kwamen Luuk van der Bruggen, Tim
Dominicus, Meike van Rijswijk, Bram Risseeuw, Jureno van de Ven, Bart Wierema en Kenza
Yahouni, die met succes opgingen voor de 5e kyu (gele band). Tijl Korten behaalde zijn
tweede oranje slip en ook Merlijn van de Ven en Bram Vugts mogen hun gele band voortaan
met oranje slippen tooien. Een oranje band (4 e kyu) was dit keer weggelegd voor Jasper Spee
en Yassine Yahouni. Tim O’Connor completeerde zijn groene slippen en ook Anika van den
Oetelaar slaagde voor de groene slippen. De groene band (3 e kyu) werd veroverd door Levy
van Mierlo en Noury Yahouni. Kevin Bierens bereikte met zijn tweede blauwe slip het
voorportaal voor de eerstvolgende kyu, evenals Mark Bierens en Daan Meulepas, die nu aan
hun groene band ook twee blauwe slippen mogen voeren. Maurice Haen slaagde voor zijn 2 e
kyu ofwel de blauwe band. De hoogst geslaagden bij dit examen waren Maarten Boonstra,
Kim Borsboom, Minka Geelen en Koen Schaffelaars, die alle vier het stadium bereikten van
blauwe band met bruine slippen. De eerstvolgende stap voor hen is nu de hoogste kyu graad,
t.w. de 1e kyu ofwel bruine band. Maar dat is voor ’n volgende keer!
Tijdens de examens waren ook nu weer vele ouders en overige belangstellenden aanwezig. Zij
zorgden voor het nodige applaus bij de uitreiking van de behaalde slip, slippen of band. Hun
blijk van waardering willen we vanzelfsprekend van harte onderstrepen met onze felicitaties
voor de geslaagden. Allemaal van harte proficiat! Ook wensen we iedereen hierbij natuurlijk
nog een hele fijne vakantie. De judolessen beginnen weer vanaf 15 augustus. 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 www.ten-shi.myweb.nl.
Judoclub Berkel-Enschot ‘ten shi’.

