JUDOCLUB BERKEL-ENSCHOT ‘TEN SHI’
Op zondag 9 november vond de 17e editie plaats van het jaarlijkse Van
Gent toernooi van Judoclub Drunen. Dit toernooi is vernoemd naar hun oprichter en Drunen nodigt voor dit toernooi maar een beperkt aantal clubs
uit. Daaronder sinds enkele jaren ook Judoclub Berkel-Enschot ‘ten shi’,
die dit jaar met drie judoka’s was vertegenwoordigd, t.w. Bram van Boxtel,
Guus Rombouts en Siem Laseroms. In totaal deden overigens ongeveer 90 judoka’s mee, die
ingedeeld in 18 poules over drie judomatten met elkaar de sportieve strijd aangingen. Bram
was in het gedeelte voor de middag aan de beurt, terwijl Guus en Siem pas na het middaguur
moesten aantreden. Bram startte voortvarend en won zijn eerste match met volle punten. Helaas wist hij dit mooie resultaat in zijn volgende matches niet vast te houden zodat hij uiteindelijk met een vierde plaats genoegen moest nemen. Het wedstrijdverloop van Siem was juist
omgekeerd. Hij begon voorzichtig en won juist zijn laatste match met volle punten. Helaas
wilden zijn worpen deze keer niet zo goed lukken. Tevens had hij echter de pech dat er een
echte wedstrijdjudoka in zijn poule zat, zodat ook hij mede daardoor genoegen moest nemen
met een vierde plaats. Voor Guus was het de eerste kennismaking met de gang van zaken op
een toernooi. Zijn poule kende één deelnemer meer dan de overige poules, zodat hij één
match meer moest draaien dan de anderen. Hij had een goede start, maar het was duidelijk dat
er voor hem veel “nieuw” was. Hij werd vijfde in zijn poule. Zeker een goede oefening en alle
drie hebben ze weer een medaille kunnen toevoegen aan hun prijzenkast. Beste Bram, Guus
en Siem, hierbij jullie alle drie nog bedankt voor jullie inzet en proficiat met jullie medailles.
Judo is een fijne en gezonde sport voor zowel jongens als meisjes vanaf 5 jaar. Kom gerust op
woensdag of donderdag om kwart over zes eens kijken of vrijblijvend meedoen in de dojo van
sporthal 't Ruiven. Kijk voor informatie ook op onze website www.ten-shi.myweb.nl.
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