JUDOCLUB BERKEL-ENSCHOT ‘TEN SHI’
Zondag 7 oktober kleurde SportArena Oisterwijk niet zwart van de
sporters, maar wit van de meer dan 275 judoka’s van 10 verenigingen, die
er deelnamen aan het najaarstoernooi van Team Coolen (voorheen CJK
Oisterwijk). Zeven judoka’s van onze club hadden zich ook voor dit
toernooi ingeschreven, maar helaas moest Minka Geelen verstek laten gaan
wegens een knieblessure. Van onze club moest Simm van der Heijden het eerst aan de bak en
hij sleepte een bronzen plak in de wacht. Als tweede moest Luuk van der Bruggen aantreden.
Hij wist op één na al zijn wedstrijden met volle punten te winnen, zodat het er nog om spande
of hij eerste of tweede zou worden. Met minimaal verschil werd hij tenslotte tweede. Na hem
waren Tim O’Connor en Anika van den Oetelaar aan de beurt en zij bereikten beiden een
derde plaats op het erepodium. Siron Evers verloor zijn eerste wedstrijd, maar won zijn
overige wedstrijden daarna met de hoogst mogelijke punten, zodat hij toch nog een zilveren
medaille tot de zijne wist te maken. Als hekkensluiter moest in de laatste wedstrijden van het
toernooi Kim Borsboom aantreden in een (voor haar leeftijd overigens ongebruikelijk)
gemengde poule van jongens en meisjes. Helaas moest Kim het afleggen tegen de jongens,
zodat voor haar een bronzen plak resteerde. Op het eind van het toernooi (om 14:20 uur)
mochten we constateren, dat onze judoka’s opnieuw een uitstekende inzet en enthousiasme
hadden laten zien met de sportieve resultaten die daar bij horen. Luuk en Siron willen we
uiteraard ook op deze wijze nog feliciteren met hun fraaie tweede plaatsen, maar ook Anika,
Kim, Simm en Tim hebben natuurlijk onze felicitaties van harte verdiend.
Gebruikmakend van deze gelegenheid willen we overigens nog een tweetal achterstallige
felicitaties inhalen. Wij maakten er namelijk nog niet eerder melding van, dat vrij in het begin
van dit seizoen een tweetal judoka’s met succes alsnog het examen hebben afgelegd, dat
eigenlijk aan het eind van het vorige seizoen bedoeld was. Annemarijn Korten behaalde haar
oranje band en Richard Boonstra slaagde voor zijn groene band. Beide judoka’s natuurlijk
hierbij alsnog onze weliswaar verlate, maar daarom zeker niet minder gemeende,
gelukwensen met hun bevordering! Als je meer over judo wil weten kijk dan ook eens op
onze website www.ten-shi.myweb.nl.
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