JUDOCLUB BERKEL-ENSCHOT ‘TEN SHI’
Op zondag 17 maart organiseerde Judoclub Sankawa uit Oost- West- en
Middelbeers nu alweer voor de 30e keer zijn traditionele voorjaarstoernooi.
Onder de 275 judoka’s van zo’n 37 verschillende verenigingen, clubs en
sportscholen uit Noord Brabant, Zeeland en Limburg waren ook twee
vertegenwoordigers van Judoclub Berkel-Enschot ‘ten shi’. Dat waren
Luuk van der Bruggen en Merlijn van de Ven. Luuk moest het eerst aan de bak en met zijn
linkse worp vanuit een rechtse pakking wist hij opnieuw al zijn tegenstanders te verschalken.
En dat viermaal met ‘ippon’ ofwel de hoogst mogelijke puntenscore. Een score die onbetwist
goed was voor een mooie grote gouden plak op het erepodium. Onze tweede deelnemer
Merlijn was op basis van zijn gewicht en geboortedatum ingedeeld in een wat grotere poule
met voor hem wat ‘zwaardere’ meer ervaren tegenstanders. Hoewel het voor hem de
allereerste deelname aan een officieel bondstoernooi was, nam hij het zonder enige
terughoudendheid op tegen zijn tegenstanders. Met nog geen eerdere ervaring van
bondstoernooien in zijn rugzak liet hij zich echter in zijn eerste wedstrijden nog verrassen.
Hoewel hij er gaandeweg steeds beter in kwam en hij zijn slotpartij met zeer verdiende winst
wist af te sluiten, was het helaas deze keer niet genoeg om een podiumplaats te kunnen
claimen. Maar hij was er wél bij en hij heeft weer wat nuttige ervaringen kunnen opdoen en
een fraaie medaille om thuis bij zijn groeiende verzameling te voegen. We zijn zeker ook trots
op zijn inzet en positiviteit, maar dat geldt natuurlijk voor onze beide judoka’s. We willen dan
ook hierbij zowel Merlijn van de Ven als Luuk van der Bruggen nogmaals bedanken voor hun
sportieve prestaties en ze feliciteren met de behaalde medailles. Goed gedaan jongens!
Meer weten over judo? Kijk eens op onze website www.ten-shi.myweb.nl.
Judoclub Berkel-Enschot ‘ten shi’.

