JUDOCLUB BERKEL-ENSCHOT ‘TEN SHI’
In scoutinggebouw ‘Den Donk’ in Moergestel vond op zondagochtend 14
december de inmiddels al weer 62e teamontmoeting plaats met judoka’s
van de ‘Judovereniging Deusone’ (Diessen), de ‘Eerste Sport- en Judovereniging Goirle’, ‘J.J.C. De Valbrekers’ (Haaren), ‘Judoclub Sankawa’ (Middelbeers) en ‘Judovereniging Sint Jan’ (Moergestel). Deze keer waren wij
weer aan de beurt om de ontmoeting te organiseren, dus bestond de delegatie van Berkel-Enschot deze keer naast de deelnemende judoka’s en coach Wilhelmien van Gansen ook uit de
bemensing van de jurytafels, t.w. Maarten en Richard Boonstra, Minka Geelen en Henriëtte
van Raak. ‘Sankawa’ en ‘De Valbrekers’ kwamen helaas met zo weinig deelnemers, dat hiervan een gelegenheidsteam (met wisselende aanvulling) moest worden geformeerd. Daardoor
konden alle deelnemers ook maar vier in plaats van vijf wedstrijden draaien. Het team van
Berkel-Enschot bestond deze keer uit Jochem van den Bosch, Freek Pijnenburg, Guus Rombouts, Thijn Wierema en Noah van Wijngaarden. Alle vijf zetten ze zich op een prachtige manier in tijdens hun eigen wedstrijden en ze moedigden hun teamgenoten fel aan als die aan de
beurt waren. En dat enthousiasme betaalde zich ook uit in de eindscore. Berkel-Enschot ‘ten
shi’ kwam namelijk met veruit de meeste wedstrijdpunten als winnaar van de ontmoeting uit
de bus. Zowel Freek als Noah waren deze keer ‘topscorer’ door winst in al hun wedstrijden,
maar ook Guus, Jochem en Thijn wisten de nodige wedstrijden in hun voordeel te beslissen.
Al met al een welverdiende eerste plaats voor het Berkel-Enschotse team. Beste Freek, Guus,
Jochem, Noah en Thijn; hierbij jullie alle vijf nogmaals dank voor jullie sportieve strijdlust en
van harte gefeliciteerd met jullie eerste plaats!
Wij wensen iedereen een fijne kerstvakantie en een goede en veilige jaarwisseling. De judolessen beginnen weer vanaf 7 januari.
(Voor informatie zie ook onze website www.ten-shi.myweb.nl.)
Judoclub Berkel-Enschot ‘ten shi’.

