JUDOCLUB BERKEL-ENSCHOT ‘TEN SHI’
Op twee en drie juli waren er in de dojo van Sporthal ’t Ruiven heel wat
meer ouders en overige belangstellenden dan gebruikelijk tijdens de judolessen. Die wilden allemaal getuige zijn van het examen van hun judoka’s.
Dit keer gingen er 26 judoka’s op voor een hogere band of slip/slippen.
Voor Noah van Wijngaarden, die eigenlijk pas net met judo is begonnen,
was het het eerste judo-examen. Hij bemachtigde welverdiend zijn eerste gele slip. Ook voor
Lars van Berkel, Stef Cruijssen, Jarne Hessels, Guus Rombouts en Mika van de Zande was
het de allereerste keer dat ze op judo-examen gingen. Zij slaagden alle vijf voor hun gele slippen. Freek Pijnenburg bereikte de 5e kyu ofwel gele band, terwijl Jochem van den Bosch en
Thijn Wierema aan hun gele band voortaan oranje slippen mogen dragen. Voor de 4e kyu waren er in totaal maar liefst acht kandidaten, t.w. Sam Beerens, Bram van Boxtel, Mees Laseroms, Siem Laseroms, Mike Raaijmakers, Robin Schapendonk, Floris Snellens en Floris Snikkenburg. Alle acht mochten na afloop hun diploma plus oranje band in ontvangst nemen.
Twee judoka’s, t.w. Simm van der Heijden en Max-Jasper Snikkenburg slaagden voor hun
groene slippen. Luuk van der Bruggen en Siron Evers behaalden hun 3 e kyu ofwel groene
band, terwijl aan de groene band van Merlijn van de Ven vanaf nu blauwe slippen zullen prijken. Nog een stapje verder kwamen Tim O’Connor en Yassine Yahouni, die beiden de blauwe band (voor de 2e kyu) in de wacht sleepten. Nog een stapje verder kwam Anika van den
Oetelaar, die aan haar blauwe band nu bruine slippen zal gaan voeren. De allerhoogst geslaagde was deze keer Richard Boonstra. Hij slaagde voor de 1 e kyu. Dat is de hoogste graad die op
clubniveau kan worden toegekend. Voor alle bevorderingen vanaf de 1 e dan (zwarte band)
wordt het examen n.l. door de Judo Bond Nederland zelf afgenomen. We zullen hem van nu
af met een (zeer verdiende) bruine band om zijn judogi (judopak) terugzien in de dojo. Aan
het applaus en gelukwensen die de judoka’s al in de dojo in ontvangst mochten nemen willen
we hierbij ook langs deze weg onze felicitaties toevoegen. Dus beste Anika, Bram, Floris,
Floris, Freek, Guus, Jarne, Jochem, Luuk, Max-Jasper, Mees, Merlijn, Mika, Mike, Noah,
Lars, Richard, Robin, Sam, Siem, Simm, Siron, Stef, Thijn, Tim en Yassine hierbij nogmaals
proficiat en voor iedereen natuurlijk ook: fijne vakantie!.
Na de vakantie beginnen we weer vanaf woensdag 27 augustus. Kijk voor informatie ook op
onze website www.ten-shi.myweb.nl.
Judoclub Berkel-Enschot ‘ten shi’.

