JUDOCLUB BERKEL-ENSCHOT ‘TEN SHI’
Zondag 20 oktober organiseerde Sportschool “Team Coolen” in
SportArena Oisterwijk hun “open” Oisterwijk toernooi. Voor dit vlot
verlopende toernooi hadden zich 275 judoka’s van 15 verschillende clubs
ingeschreven. Onder de deelnemers ook vijf van Berkel-Enschot ‘ten shi’,
t.w. Minka Geelen, Simm van der Heijden, Floris en Max-Jasper
Snikkenburg en Thijn Wierema. Voor Floris, Max-Jasper en Thijn was dit in feite hun eerste
kennismaking met een écht toernooi. Maar ze lieten zich daardoor niet afschrikken en toonden
een goede inzet met als resultaat een derde plaats in hun poules. Minka stond deze keer weer
eens in een poule met vier andere dames (i.p.v. jongens), wat wel zo eerlijk is. Hoewel haar
tegenstandsters zich zeker niet zomaar gewonnen gaven, wist ze van alle vier te winnen, zodat
ze welverdiend de eerste prijs in de wacht sleepte. Clubgenoot Simm sloot zijn matches
eveneens met winst af, zodat ook hij in zijn poule op de eerste plaats eindigde. Met twee
eerste en drie derde plaatsen mogen we best tevreden zijn want dat houdt toch een belofte in
voor de toekomst. Alle vijf, t.w. Floris, Max-Jasper, Minka, Simm en Thijn, bedankt voor
jullie inzet en proficiat met jullie prijzen!
A.s. zondag 27 oktober zullen we met maar liefst 25 judoka’s deelnemen aan de Interscholaire
Clubkampioenschappen in Sporthal De Haspel in Goirle. Behalve dat er wordt gestreden om
de individuele prijzen, gaan we dan ook proberen opnieuw de enorme Kees Kools
wisselbokaal voor de club met het beste gemiddelde resultaat in de wacht te slepen! Het zal
erom spannen!
Judo is een fijne en gezonde sport voor zowel jongens als meisjes vanaf 5 jaar. Kom gerust op
woensdag om kwart over zes eens kijken of vrijblijvend meedoen in de dojo van sporthal
't Ruiven. Kijk anders ook eens op onze website www.ten-shi.myweb.nl.
Judoclub Berkel-Enschot ‘ten shi’.

