JUDOCLUB BERKEL-ENSCHOT ‘TEN SHI’
Op zondag 16 november vonden de jaarlijkse Interscholaire Clubkampioenschappen plaats met Judovereniging ‘Sint Jan’ (Moergestel), de ‘Eerste
Sport- en Judovereniging Goirle’ en Judovereniging ‘Deusone’ (Diessen).
Dit jaar was ‘Deusone’ aan de beurt voor de organisatie. Plaats van handeling was dan ook de Diessense sporthal ‘Hercules’. Onze vertegenwoordiging bestond uit achttien judoka’s, die in hun individuele partijen lieten zien uit goed judohout te zijn gesneden! Dit leverde gouden plaquettes voor een eerste plaats op voor Sam
Beerens en Jarne Hessels. Zilveren plaquettes werden verdiend door Maarten Boonstra, Tim
O’Connor, Bram Schellekens en Thijn Wierema. Op een derde plaats, dus goed voor brons,
eindigden Jochem van den Bosch, Koen Schaffelaars, Floris Snellens en Noah van Wijngaarden. Tenslotte was onze deelname nog goed voor een achttal vierde plaatsen, t.w. Stef Cruijssen, Ed Engelen, Minka Geelen, Anika van den Oetelaar, Freek Pijnenburg, Guus Rombouts,
William van Raak en Richard Boonstra. De beide laatstgenoemden waren bovendien bij uitstek de pechvogels van het toernooi. Zij raakten geveld door onfortuinlijke blessures en
moesten gedwongen hun strijd vroegtijdig staken. (De allermooiste worp van het toernooi was
er overigens naar onze mening een van Thijn Wierema. Hij liet in zijn derde partij zijn tegenstander letterlijk vliegen.) Traditiegetrouw werd er in Diessen behalve om de individuele
plaatsen ook gestreden om de enorme Kees Kools wisselbokaal, voor de club met het beste
gemiddelde resultaat (thuisblijvers meegerekend). De afgelopen twee jaar bleef deze beker
ononderbroken in ons bezit. Door een hoger percentage thuisblijvers wisten we deze keer al
dat het moeilijker zou worden. Toch werd het met een puntgemiddelde van 27,09 tegen 25,33
nog een échte nek-aan-nek finish tussen de nummers één en twee. Wat geholpen door het
thuisvoordeel trok ‘Deusone’ daarbij aan het langste eind en wij eindigden als eervolle tweede
(op pas erg grote afstand gevolgd door de nummers drie en vier). Voor onze judoka’s, t.w.
Anika, Bram, Ed, Guus, Floris, Freek, Jarne, Jochem, Koen, Maarten, Minka, Noah, Richard,
Sam, Stef, Thijn, Tim en William hierbij dan ook een welverdiende pluim en “thumbs up”.
Kijk voor informatie ook eens op onze website www.ten-shi.myweb.nl.
Judoclub Berkel-Enschot ‘ten shi’.

