JUDOCLUB BERKEL-ENSCHOT ‘TEN SHI’
Op zondag 27 januari 2013 vond in Sporthal De Werft voor de 21 e keer het
jaarlijkse “LTK Langstraat tournooi” plaats. Omdat Eerste Judoclub
Kaatsheuvel dit jaar haar 50-jarig bestaan viert was er dit keer een speciaal
voorprogramma voor 4 en 5 jarige judoka’s (in het kader van “de jeugd
heeft de toekomst”). Het échte toernooi begon daardoor dit keer wat later
dan andere jaren. Onder de ongeveer 285 deelnemers van 28 clubs, verenigingen en scholen
stond dit keer helaas maar één deelnemer van ons op de tatami, die daarvoor onze bijzondere
waardering verdient, t.w. Simm van der Heijden (nét anderhalve week eerder pas geslaagd
voor zijn gele band). Al voordat hij moest aantreden voor de wedstrijden sleepte hij een prijs
in de wacht. Om behalve uit de inschrijfgelden en sponsorbijdragen de kosten van hun
jaarlijkse toernooi te financieren organiseert LTK namelijk ook steeds een loterij met lotjes
van € 0,50. Voor Simm kwam daarbij een judopak (maat naar keuze) uit de bus. Een
welverdiende premie voor zijn deelname. Simm heeft natuurlijk nog geen echte
wedstrijdervaring en was dus best zenuwachtig. Zo schrok hij enkele keren als de
scheidrechter osae komi (houdgreep) riep, waarop hij dan zijn tegenstander los liet in plaats
van die stevig vast te houden. Dit is een duidelijke bevestiging van Simm's onervarenheid.
Maar ervaring krijg je natuurlijk alleen door het op te doen en daarvoor was dit toernooi een
prima gelegenheid. Dus wat ons betreft zeker een geslaagd toernooi voor Simm, die na afloop
een fraaie herinnering in ontvangst mocht nemen, waarvoor hij best nog een mooi plaatsje in
zijn prijzenkast zal hebben. Goed gedaan Simm en erg bedankt voor je enthousiasme en inzet.
Prima, ga zo door (en uiteraard ook nog gefeliciteerd met het gewonnen nieuwe judopak).
Meer weten over de judoclub? Kijk dan eens op onze website www.ten-shi.myweb.nl.
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