JUDOCLUB BERKEL-ENSCHOT ‘TEN SHI’
In de dojo’s van Judovereniging Duurstede op het sportcomplex Marienhoeve in Wijk bij Duurstede werden afgelopen zaterdag 9 november door
de JBN (Judo Bond Nederland) centrale examens afgenomen. Ook onze
instructeur en JBN-judoleider Bram Schellekens behoorde tot de kandidaten. Hij ging op examen voor Judoleraar-A (ofwel JBN leerkracht niveau 3).
Bij dit examen speelden ook vijf “vreemde” judoka’s (van een andere judoclub) en vijf judoka’s
van onze eigen judoclub een belangrijke rol. Luuk van der Bruggen, David Knubben, Floris
Snellens, Floris Snikkenburg en Max-Jasper Snikkenburg toonden zich prima vertegenwoordigers van de club en leverden een positieve bijdrage tot het welslagen van deze dag. Na
afloop van het examen spraken ze stuk voor stuk de vurige wens uit dat “hun” Bram geslaagd
zou zijn. Na lange tijd van in spanning wachten kwam gelukkig het verlossende
bericht: Bram was geslaagd! Ze mochten ook aanwezig zijn bij de officiële diploma-uitreiking
en kregen daarna nog een fraaie herinnering aan deze mooie dag voor Bram én de judoclub.
Dus we willen nu niet alleen Bram feliciteren, maar ook David, Floris, Floris, Luuk en
Max-Jasper. Hierbij nogmaals: van harte!
Op zondag 10 november was er in “Den Donk” in Moergestel weer een team-ontmoeting met
teams uit De Beerzen, Diessen, Goirle, Haaren en Moergestel. Daar was Floris Snellens voor
ons opnieuw van de partij, evenals Sam Beerens, Jochem van den Bosch, Bram van Boxtel,
Siem Laseroms en Anika van den Oetelaar. Ze judoden weer vol overgave en scoorden allemaal twee, drie of vier partijen winst, maar moesten helaas ook enkele partijen aan hun tegenstanders laten. Opnieuw een geslaagde dag, want we constateerden weer vooruitgang en dat is
één van de redenen voor deze team-ontmoetingen. En ze hadden er duidelijk ook écht zin in.
Dus reden genoeg om Anika, Bram, Floris, Jochem, Sam en Siem te bedanken voor hun inzet
en enthousiasme. Daar hebben we als toeschouwers en supporters weer volop van kunnen
genieten. Meer weten over judo? Kijk dan ook eens op onze website www.ten-shi.myweb.nl.
Judoclub Berkel-Enschot ‘ten shi’.

