JUDOCLUB BERKEL-ENSCHOT ‘TEN SHI’
Afgelopen week was het op woensdag- en donderdagavond wat drukker
dan anders in de dojo. De reden daarvan waren de toeschouwers die getuige wilden zijn van het examen van hun judoka. Voor Freek Pijnenburg was
het de allereerste keer dat hij een judo-examen had. Hij slaagde echter zonder problemen voor zijn gele slippen. De gele band werd behaald door Jochem van den Bosch en Thijn Wierema. Maar liefst acht judoka’s gingen op én slaagden voor
hun oranje slippen, t.w. Sam Beerens, Bram van Boxtel, Mees Laseroms, Siem Laseroms,
Mike Raaijmakers, Robin Schapendonk, Floris Snellens en Floris Snikkenburg. Drie judoka’s
legden met succes hun examen af voor de oranje band, t.w. Simm van der Heijden, Norbert
Schets en Max-Jasper Snikkenburg. Helaas was David Knubben ziek, maar die mag het examen op zijn eerstvolgende les inhalen. Nog een stapje verder kwamen Luuk van der Bruggen,
Tim Dominicus, Siron Evers en Bram Risseeuw. Hun oranje band zal voortaan getooid zijn
met groene slippen. Merlijn van de Ven behaalde zijn groene band, terwijl Tim O’Connor en
Yassine Yahouni aan hun groene band voortaan twee blauwe slippen mogen voeren. Het examen voor de blauwe band werd succesvol afgelegd door Anika van den Oetelaar. Tenslotte
waren er nog twee kandidaten die hun bruine slippen in de wacht sleepten, t.w. Levy van
Mierlo en Noury Yahouni. De geslaagden feliciteren we ook hierbij nogmaals met de bevordering. Proficiat beste judoka’s!
Twee van de pasgeslaagden, t.w. Luuk van der Bruggen en Jochem van den Bosch, namen op
zondagmiddag 26 januari samen met zo’n 350 judoka’s van 30 andere clubs en sportscholen
deel aan het “22e Langstraattoernooi Kaatsheuvel”. In sporthal “De Werft” zwaaide er een
compleet elftal scheidsrechters de scepter over vijf judomatten. Jochem wist dit keer helaas
geen plaatsje bij de eerste drie te bemachtigen en moest genoegen nemen met een vierde prijs.
Luuk echter toonde geen mededogen met zijn tegenstanders en eiste in zijn poule onbetwist
de eerste plaats op. Beide judoka’s gingen na afloop weer met een aanvulling voor hun prijzenkast terug naar huis. Daarmee van harte gelukgewenst! Zeer welverdiende prijzen Jochem
en Luuk! Misschien ook wel interesse? Breng dan ook eens bezoekje aan onze website
www.ten-shi.myweb.nl.
Judoclub Berkel-Enschot ‘ten shi’.

