JUDOCLUB BERKEL-ENSCHOT ‘TEN SHI’
Op woensdag en donderdag 19 en 20 juni was het in de dojo wat drukker
dan normaal door de toeschouwers die de examens van hun judoka’s met
eigen ogen wilden volgen. Voor drie judoka’s was het het allereerste judoexamen, maar Jochem van den Bosch, Sebastiaan van den Bosch en Thijn
Wierema slaagden alle drie voor hun gele slippen. Maar liefst tien
judoka’s legden met succes het examen af voor de gele band (5 e kyu), t.w. Sam Beerens,
Bram van den Berg, Bram van Boxtel, Loek van Boxtel, Mees Laseroms, Siem Laseroms,
Mike Raaijmakers, Robin Schapendonk, Floris Snellens en Floris Snikkenburg. Nog een
stapje verder kwamen David Knubben, Simm van der Heijden, Sten Hellemons, Norbert
Schets en Max-Jasper Snikkenburg, die hun oranje slippen behaalden. De oranje band (4e kyu)
werd dit keer bereikt door Luuk van der Bruggen, Tim Dominicus, Siron Evers, Jorden
Knubben, Bram Risseeuw en Kenza Yahouni. Yassine Yahouni slaagde voor zijn groene band
(3e kyu). Tim O’Connor mag aan zijn groene band voortaan een welverdiende eerste blauwe
slip voeren (leeftijdsbeperkingen belemmeren hem in een snellere promotie) en ook Anika
van den Oetelaar mag haar band voortaan met blauwe slippen tooien. Drie judoka’s bereikten
dit examen de 2e kyu ofwel blauwe band, t.w. Richard Boonstra, Levy van Mierlo en Noury
Yahouni. De hoogste (= 1e) kyu werd deze keer behaald door Maurice Haen, die de bruine
band na afloop van het examen persoonlijk door de examinator kreeg omgeknoopt. Helaas
waren twee kandidaten verhinderd, t.w. Merlijn van de Ven, die het met een lichte
hersenschudding even rustig aan moest doen, en Jureno van de Ven, die verplichtingen had
van school. Zij mogen het examen aanvang volgend seizoen inhalen. Alle geslaagden ook
hierbij nogmaals van harte gefeliciteerd! Op zondag 23 juni vond in Sporthal Naastenbest in
Best nog het Sandokan toernooi plaats met één Berkel-Enschotse deelnemer, t.w. Luuk van
der Bruggen. Die vertegenwoordigde de club echter met verve en verschalkte zijn
tegenstanders stuk voor stuk met zijn linkse worp vanuit een rechtse pakking. Met alleen
ippon-scores werd hij de onbetwiste winnaar in zijn poule. Proficiat Luuk met je mooie eerste
prijs! Alle judoka’s wensen we nu een fijne vakantie toe. De lessen beginnen weer vanaf
14/15 augustus. Meer weten over judo? Kijk eens op onze website www.ten-shi.myweb.nl.
Judoclub Berkel-Enschot ‘ten shi’.

