JUDOCLUB BERKEL-ENSCHOT ‘TEN SHI’
Op zondag 6 april vond het 4e HilDie toernooi plaats, een gezamenlijk initiatief van Judovereniging Hilvarenbeek en Judovereniging Deusone (Diessen). Vanaf negen uur ’s morgens tot halverwege de middag was Sporthal
Hercules in Diessen gevuld met naar schatting zo’n 200 judoka’s van verschillende judoclubs, sportscholen en verenigingen uit Zuid Nederland.
Van Judoclub Berkel-Enschot ‘ten shi’ hadden zich tien judoka’s voor dit tournooi aangemeld, maar helaas moest één van hen, t.w. Floris Snellens, zich de avond ervoor afmelden wegens een lichte hersenschudding. Als eerste van de resterende negen moest Mika van der Zande aantreden. Als één van de twee debutanten in onze afvaardiging stelde hij zeker niet teleur.
Integendeel! Na een wat onwennig en aarzelend begin kreeg hij wat meer zelfvertrouwen en
wist hij enkele wedstrijden naar zich toe te trekken, wat uiteindelijk leidde tot een vierde
plaats, nét naast het erepodium. In het tweede dagdeel moesten vier van onze judoka’s aan de
bak, t.w. Bram van Boxtel, Siem Laseroms, Jochem van den Bosch en Freek Pijnenburg. Ook
Bram en Jochem (die ondanks regelmatig hoesten en verhoogde temperatuur toch per se wilde
meedoen) moesten uiteindelijk genoegen nemen met een vierde plaats, maar Freek (onze
tweede debutant) mocht na afloop op het erepodium trots zijn bronzen plak in ontvangst nemen. Siem wist met slechts één verloren partij tegenover volle winst (met maximale punten)
in zijn overige matches beslag te leggen op de “gouden” eerste plaats in zijn poule. In het derde dagdeel kwamen Tim O’Connor en Merlijn van de Ven aan bod. Tim won al zijn matches
met de maximale score en werd dus onbetwist eerste. Merlijn moest dit keer (met wisselende
resultaten) helaas genoegen nemen met een vierde plaats nét naast het erepodium. Als laatsten
waren onze dames Anika van den Oetelaar en Minka Geelen aan de beurt. Anika eindigde op
een (gedeelde) derde plaats terwijl Minka (in een gemengde poule) zeer welverdiend een “zilveren” plaquette in de wacht sleepte. Het was weer een leuk toernooi met mooie resultaten.
Complimenten voor onze deelnemers: Anika, Bram, Freek, Jochem, Merlijn, Minka, Mika,
Siem en Tim (en voor Floris en Jochem natuurlijk ook nog van harte beterschap.) Wil je misschien wat meer weten over judo? Kijk eens op onze website www.ten-shi.myweb.nl.
Judoclub Berkel-Enschot ‘ten shi’.

