JUDOCLUB BERKEL-ENSCHOT ‘TEN SHI’
In het weekend van 6/7 april namen judoka’s van Judoclub Berkel-Enschot
‘ten shi’ deel aan twee evenementen die door Judovereniging Deusone en
Judovereniging Hilvarenbeek samen werden georganiseerd in de Diessense
Sporthal ‘Hercules’. Het eerste evenement bestond uit een tweetal
judoclinics, verzorgd door topjudoka Grim Vuijsters. (Grim was
Nederlands kampioen (+100) in 2005, 2006 en 2007. Hij was derde op de WK van 2008 en
tweede op de EK van 2009. Hij is na veel en langdurig blessureleed, waardoor hij helaas o.a.
de Olympische Spelen in Londen heeft gemist, aanvang dit jaar weer gestart met
internationale wedstrijden, met de blik nu gericht op de 2016-Spelen in Brazilië.) Eerst
bezorgde Grim zaterdagmiddag een grote groep judoka’s van 6 tot 13 jaar een erg leuk en
speels judouurtje, gevolgd door een handtekeningsessie waarvan gretig gebruik werd
gemaakt. De 13-plussers werden daarna door hem flink aan het werk gezet en hij liet ze een
nieuwe techniek oefenen. Beide waren zéér geslaagde clinics, waar ‘onze’ Tim O’Connor,
Norbert Schets, Luuk van der Bruggen, Minka Geelen, Koen Schaffelaars en Bram
Schellekens met plezier aan zullen terugdenken. Het tweede evenement was het HilDie
toernooi op zondag, waaraan elf van ‘onze’ judoka’s deelnamen. Voor een paar was het zelfs
de allereerste keer dat ze aan een toernooi meededen, maar dat deden ze zeker niet
onverdienstelijk. Zo wist Floris Snellens zelfs beslag te leggen op een tweede plaats, net zoals
Tim O’Connor en Norbert Schets. Een nog hogere podiumplaats (de allerhoogste dus) werd
bereikt door Luuk van der Bruggen en Simm van der Heijden, die beiden in al hun matches
met het hoogst mogelijke puntental zegevierden. Een al dan niet gedeelde derde of vierde
plaats was dit keer weggelegd voor Bram van Boxtel, Minka Geelen, Siem Laseroms, Anika
van den Oetelaar, Jureno van de Ven en Merlijn van de Ven, maar ook zij toonden zich zeker
waardige vertegenwoordigers van onze judoclub. Samen met alle toeschouwers hebben we
weer kunnen genieten van hun inzet, plezier en enthousiasme. We zijn blij met de resultaten.
Hierbij nogmaals gefeliciteerd en bedankt allemaal! Meer weten over judo? Kijk eens op onze
website www.ten-shi.myweb.nl.
Judoclub Berkel-Enschot ‘ten shi’.

