JUDOCLUB BERKEL-ENSCHOT ‘TEN SHI’
Vorige week woensdag en donderdag (16-17 januari 2013) was weer de
tijd aangebroken voor de halfjaarlijkse judo-examens. Voor negen judoka’s
was het de allereerste keer. Dat waren Sam Beerens, Bram van den Berg,
Bram van Boxtel, Loek van Boxtel, Mees Laseroms, Siem Laseroms, Mike
Raaijmakers, Robin Schapendonk en Floris Snellens, maar ze slaagden alle
negen voor hun gele slippen. Ook Floris Snikkenburg behaalde zijn tweede gele slip en
bereikte daarmee eveneens het voorportaal voor de gele band. Er waren acht kandidaten die
opgingen én slaagden voor hun gele band, t.w. Anouk Borsboom, Siron Evers, Simm van der
Heijden, Sten Hellemons, Jorden Knubben, David Knubben, Norbert Schets en Max-Jasper
Snikkenburg. Nog een stapje verder kwamen Luuk van der Bruggen, Tim Dominicus, Bram
Risseeuw, Jureno van de Ven, Bart Wierema en Kenza Yahouni, die alle zes voortaan oranje
slippen aan hun gele band mogen voeren. De oranje band werd behaald door Merlijn van de
Ven, terwijl Yassine Yahouni zijn band voortaan met groene slippen mag tooien. Er waren
twee examenkandidaten voor een groene band, t.w. Tim O´Connor en Anika van den Oetelaar
en beiden mochten deze dan ook na hun examen in ontvangst nemen. Eveneens twee judoka´s
bereikten deze keer de groene band met blauwe slippen, t.w. Levy van Mierlo en Noury
Yahouni. Een blauwe band was dit keer voor geen enkele judoka weggelegd, maar Maurice
Haen sleepte wel zijn bruine slippen in de wacht, die voortaan zijn blauwe band zullen sieren.
Voor de hoogst haalbare (eerste) kyu waren er een drietal examenkandidaten, t.w. Maarten
Boonstra, Minka Geelen en Koen Schaffelaars. Alle drie mochten zij na afloop van het
examen hun oude band afdoen en kregen ze de bij de 1e kyu behorende bruine band
persoonlijk omgeknoopt. Het applaus dat de judoka’s bij de uitreiking van de diploma’s al ten
deel viel, willen we hierbij nog eens bevestigen en versterken met onze hartelijke felicitaties
en een hoeraatje voor alle geslaagden. Proficiat en óp naar de volgende stap!
Meer weten over de judoclub? Kijk dan eens op onze website www.ten-shi.myweb.nl.
Judoclub Berkel-Enschot ‘ten shi’.

