JUDOCLUB BERKEL-ENSCHOT ‘TEN SHI’
In de dagen na Pinksteren vond weer de Berkel-Enschotse avondvierdaagse
plaats. Aan dit traditionele evenement neemt ook de judoclub al zeker meer
dan 30 jaar deel met een (inmiddels vrij bescheiden) delegatie. Meteen de
allereerste dag werd de organisatie nog danig op de proef gesteld (door de
Gemeente Tilburg?) doordat juist op de dag van de opening inééns het
begin van de Hoolstraat werd opengebroken en zodanig van bergen zand voorzien, dat er voor
de wandelaars volstrekt geen enkel doorkomen meer aan was. De 5 km wandelaartjes moesten
daardoor op dinsdag een meer dan een kilometer (=20%) langere route afleggen. Op
woensdag moest daardoor ook voor de 10 km wandelaars de route wat worden omgeleid. De
weergoden waren de wandelaars helaas dit jaar ook niet echt gunstig gezind, maar gelukkig
bleef het op de slotdag droog en brak er zelfs nog een zonnetje door. De intocht trok veel
belangstelling en werd met de nodige gezellige muziek opgeluisterd, zo hier en daar ook
vanaf particulier terrein. Duidelijk is dat de Berkel-Enschotse avondvierdaagse in de
gemeenschap alhier écht volop leeft en wordt beleefd en wij waren blij er als plaatselijke
judoclub opnieuw deel van te kunnen uitmaken.
Op zondag 26 mei organiseerde het District Zuid van de judobond de jaarlijkse Jeugddag
Budospelen. Dit keer met het thema “Oranje Boven”. Onder de bijna 200 jeugdige judoka’s
die deelnamen, waren er dit keer drie van onze club, t.w. Anika van den Oetelaar, Jochem van
den Bosch en Sebastiaan van den Bosch. Ze kregen judoles van Ruben Houkes, zesvoudig
Nederlands kampioen (tevens Goud WK, Zilver EK en Brons op de Olympische spelen), die
dit op een erg leuke en speelse manier deed. Na afloop wilden vrijwel alle deelnemertjes dan
ook een handtekening van hem in hun paspoort of op hun judojas. Daarnaast was er nog een
spelletjes parcours met onder meer “sumo-judo”, “judoslip-veroveren”, zaklopen, een
“oranje-boven-verkleed spel”, een “dobbel & ren spel” en een “touwspríng-estafette”. Bij het
sjoelbakken was er voor alle judoka’s nog een verfrissing en traktatie. Door groepswinst bij
de spelletjes is de inventaris van ‘huize Van den Bosch’ sinds dit weekende uitgebreid met
een fraaie grote beker. Meer weten over judo? Foto’s zien? Kijk eens op onze website
www.ten-shi.myweb.nl.
Judoclub Berkel-Enschot ‘ten shi’.

