JUDOCLUB BERKEL-ENSCHOT ‘TEN SHI’
Op zaterdag 22 november vond in Sporthal “De Leije” een door het Oisterwijkse “Team Coolen” georganiseerd toernooi plaats. Aan dit toernooi namen ook twee judoka’s uit Berkel-Enschot deel. Dat waren Simm van der
Heijden en Thijn Wierema. En dat hebben de andere judoka’s die deelnamen aan dit toernooi in Oisterwijk ook geweten. Simm versloeg zijn tegenstanders namelijk stuk voor stuk (soms nog in de laatste seconde) met de hoogst mogelijke
puntenscore en ook de tegenstanders van Thijn trokken allemaal aan het kortste eindje. Dus
eindigden zowel Simm als Thijn na afloop op de hoogste trede van het ereschavot. Voor de
prijsuitreiking had “Team Coolen” echter een bijzondere gast uitgenodigd. Gedurende het gehele toernooi waren er al zwarte pieten, die snoep uitdeelden, maar bij de prijsuitreiking bleek
ook Sinterklaas zelf ruim tijd te hebben vrijgemaakt om de prijswinnaars eigenhandig de eremedailles om te hangen. Een gouden medaille dus voor zowel Thijn als Simm, hoewel de
laatstgenoemde nog even op zijn gouden exemplaar moet wachten omdat zijn medaille van
een verkeerde kleur bleek te zijn. (Zou een van de pieten, of misschien wel Sinterklaas zelf,
kleurenblind zijn?) Het gouden exemplaar wordt in ieder geval nog nabezorgd en het voordeel
is dat hij dus uiteindelijk twee medailles aan dit toernooi overhoudt. Op aanwijzen en onder
persoonlijke regie van Sint werd er voor de winnaars niet alleen geapplaudisseerd, maar werd
er voor hen ook nog een “Spaanse roffel” uitgevoerd. Sint telde af “uno, dos, tres” en dan
moesten de pieten (en alle overige judoka’s) met hun handen op de mat roffelen met aan het
eind een juichkreet (als een soort van vuurpijl die de lucht in schiet). Simm en Thijn hebben
in Oisterwijk weer laten zien dat judo een mooie sport is en dat de judoka’s van Berkel-Enschot hun mannetje staan. Allebei uiteraard nogmaals van harte bedankt voor jullie enthousiaste inzet en gefeliciteerd met jullie welverdiende medailles!
(Kijk voor informatie ook eens op onze website www.ten-shi.myweb.nl.)
Judoclub Berkel-Enschot ‘ten shi’.

