JUDOCLUB BERKEL-ENSCHOT ‘TEN SHI’
Op zondag 16 maart organiseerde Judoclub Sankawa in Multifunctioneel
Centrum “De Klep” in Middelbeers voor de 31 e keer hun traditionele (officiële) Voorjaarstoernooi. Een hele batterij bondsscheidsrechters leidde het
goed georganiseerde en vlot verlopende toernooi, verdeeld over vijf matten, in goede banen. De deelname bestond uit ongeveer 365 judoka’s van
46 verschillende judoclubs en sportscholen. Judoclub Berkel-Enschot ‘ten shi’ was met twee
judoka’s vertegenwoordigd, t.w. Floris Snellens en Mike Raaijmakers. Voor Mike was het
zijn allereerste deelname aan een officieel toernooi, maar dat was (hoewel hij best wat zenuwachtig was) aan zijn resultaten niet echt te merken. Erg frappant was het vrijwel identieke verloop van de wedstrijden van Floris en Mike. De puntenscores waren zelfs helemaal gelijk.
Beiden wonnen ze drie partijen met een maximale 10-0 (“ippon”) score, terwijl ze zich ook
beiden éénmaal (in hun derde partij) door hun tegenstander lieten verschalken. Het enige verschil was dat Floris zijn laatste match in zijn voordeel besliste door het aanhouden van een
houdgreep gedurende de volle voor een “ippon” vereiste tijd, terwijl Mike met een fraaie inzet
zijn opponent inééns vol op zijn rug wist neer te leggen: eveneens “ippon”. Zowel Floris als
Mike mochten na afloop dan ook zéér verdiend op de tweede trede van het erepodium plaatsnemen om een fraaie “zilveren” medaille in ontvangst te nemen. Die trofeeën kunnen Floris
en Mike in ieder geval met gepaste trots aan hun verzameling thuis toevoegen. Mike won overigens behalve de tweede prijs ook nog iets anders, namelijk een onderlinge weddenschap met
zijn moeder. We hopen dat die ook iets moois oplevert Mike! In ieder geval willen we hierbij
zowel Floris als Mike van harte feliciteren met het behaalde mooie resultaat. Prima gedaan
jongens!
Judo is een fijne en gezonde sport voor zowel jongens als meisjes vanaf 5 jaar. Interesse?
Kom dan op woensdag om kwart over zes eens gewoon kijken of vrijblijvend meedoen. Meer
weten? Kijk eens op onze website www.ten-shi.myweb.nl. Judoclub Berkel-Enschot ‘ten shi’.

