JUDOCLUB BERKEL-ENSCHOT ‘TEN SHI’
Afgelopen zondagochtend namen de zeskoppige teams van “Eerste Sporten Judovereniging Goirle”, “Judovereniging Sint Jan” (Moergestel), “JJC
De Valbrekers” (Haaren), “Judovereniging Deusone” (Diessen), “Judoclub
Sankawa” (‘De Beerzen’) en van onszelf het weer eens tegen elkaar op. In
Sporthal Beekdal in Haaren werd Judoclub Berkel-Enschot ‘ten shi’ deze
keer vertegenwoordigd door Bram van Boxtel, David Knubben, Siem Laseroms, Tim O’Connor, Norbert Schets, Floris Snellens en Thijn Wierema. Met één judoka extra konden we een
beetje afwisselen en Tim zelfs ook eenmaal aan onze tegenstander (Goirle) uitlenen. Dat was
in ons eigen nadeel, want hij won die match op individuele basis met een 10 punten score.
Maar gelukkig scoorden onze overige judoka’s ook de nodige punten, zodat we Goirle toch
met een stand van 67% tegen 33% achter ons te wisten te laten. Eerder hadden we Diessen al
met een procent-score van 83% verslagen, welk lot later ook Moergestel trof. Tegen Haaren
en ‘De Beerzen’ scoorden we zelfs 100% winst, dus was ons team de onbetwiste winnaar van
deze teamontmoeting (hoewel het organiserende Haaren ons door een rekenfoutje eerst nog
als tweede had aangewezen). Ook de individuele winst-percentages mogen er zijn, t.w. David
67%, Bram, Floris en Norbert 80%, en Siem, Thijn en Tim zelfs 100%. Wat betreft de onderlinge sfeer mogen we ons team deze keer ook best tot winnaar uitroepen. Onze judoka’s moedigden elkaar luidkeels aan, waarbij Tim zich duidelijk ontpopte als gangmaker van deze enthousiaste onderlinge ondersteuning. We kunnen met trots terugzien op de geleverde prestatie.
Zowel als team als individueel. Dus beste Bram, David, Floris, Norbert, Siem, Thijn en Tim,
ook hierbij nogmaals bedankt voor jullie inzet en prachtige enthousiasme. We hebben weer
écht van jullie kunnen genieten. En vanzelfsprekend van harte gefeliciteerd met het gezamenlijk bereikte eindresultaat. Voor jullie allemaal een welverdiend “Thumbs up”!
Nader geïnteresseerd? Breng dan eens een bezoekje aan onze website www.ten-shi.myweb.nl.
Judoclub Berkel-Enschot ‘ten shi’.

