JUDOCLUB BERKEL-ENSCHOT ‘TEN SHI’
In het verslagje van vorige week over de “Jeugddag Budospelen” op 25
mei ontbrak nog de vermelding dat Stef Cruijssen toen als lid van het winnende team in het spelletjes-parcours een fraaie beker in de wacht heeft gesleept. Dit keer echter verder over de laatste editie (althans van dit lopende
seizoen) van de ontmoetingen tussen de zeskoppige teams van de “Eerste
Sport- en Judovereniging Goirle”, “Judovereniging Sint Jan” (Moergestel), “JJC De Valbrekers” (Haaren), “Judovereniging Deusone” (Diessen) en “Judoclub Sankawa” (‘De Beerzen’)
en onszelf. In Goirle in sporthal De Haspel werden wij op zondagmorgen 1 juni vertegenwoordigd door Jochem van den Bosch, Bram van Boxtel, Siem Laseroms, Guus Rombouts,
Floris Snellens en “leenjudoka” Roel uit Moergestel. Van Sint Jan waren er n.l. maar twee
deelnemers. Niet genoeg voor een eigen team, maar wel fijn voor ons en nog een team met
één judoka tekort, want wij konden daarmee onze beide teams completeren. Hoewel het voor
Guus de eerste keer was dat hij meedeed aan een toernooi wist hij zijn alleréérste match via
een houdgreep toch met de volle tien punten te winnen. Zijn onervarenheid speelde hem echter in zijn volgende partijen parten, hoewel hij de meeste maar met één puntje (“op beslissing
scheidsrechter”) moest afgeven. Voor Siem was de volgorde nét omgekeerd. Hij liet zich in
zijn eerste partij verrassen met een houdgreep, maar wist daarna zijn volgende partijen met de
volle tien punten naar zich toe te trekken. De partijen van Jochem hadden eenzelfde verloop,
maar wel met wat lagere scores. Brams resultaten waren wisselend evenals die van “leenjudoka” Roel. In ons team was Floris deze keer de judoka met de beste resultaten. Hij won n.l. ál
zijn matches, waarvan de meeste met een houdgreep (goed voor een ippon ofwel een tien punten score). Voor ‘onze’ Bram, Floris, Guus, Jochem en Siem was het weer een geslaagde ochtend en een prima oefening. Over de resultaten kunnen we ook best tevreden zijn. De medailles die Bram, Floris, Guus, Jochem en Siem na afloop kregen uitgereikt waren dan ook zeker
verdiend. De bijbehorende oorkondes volgen natuurlijk nog. Ook interesse in judo? Kijk dan
eens op onze website www.ten-shi.myweb.nl.
Judoclub Berkel-Enschot ‘ten shi’.

