JUDOCLUB BERKEL-ENSCHOT ‘TEN SHI’
Op 28 en 29 januari werden in de dojo van Sporthal ’t Ruiven onder grote
belangstelling de halfjaarlijkse examens afgenomen. Hoewel Bart Boom en
Imke Veldhuis nog maar erg kort op judoles zitten, gingen ook zij op examen en allebei behaalden ze hun eerste gele slip. Ebian van Asten mag na
zijn examen voortaan twee gele slippen aan zijn band dragen. Lars van
Berkel, Stef Cruijssen, Jarne Hessels, Guus Rombouts, Noah van Wijngaarden en Mika van
der Zande bereikten de 5e kyu ofwel gele band. Nog een stapje verder kwam Freek Pijnenburg, die aan zijn gele band voortaan oranje slippen mag voeren. Jochem van den Bosch en
Thijn Wierema gingen beiden op voor de 4e kyu en mochten daarna hun welverdiende diploma en oranje band in ontvangst nemen. Acht judoka’s slaagden zonder problemen voor hun
(oranje band met) groene slippen, t.w. Sam Beerens, Bram van Boxtel, David Knubben, Mees
Laseroms, Siem Laseroms, Mike Raaijmakers, Floris Snellens en Floris Snikkenburg. Voor
de 3e kyu ofwel groene band gingen drie judoka’s met succes op, t.w. Simm van der Heijden,
Jorden Knubben en Max-Jasper Snikkenburg. Tim O’Connor slaagde voor de eerste bruine
slip aan zijn blauwe band (2e kyu) en hij zette daarmee dus de eerste stap op weg naar de 1 e
kyu. De hoogst geslaagden waren deze keer Levy van Mierlo en Anika van den Oetelaar. Zij
slaagden voor de 1e kyu en zoals daarbij gebruikelijk kregen zij hun bruine band persoonlijk
door de leraar omgeknoopt. Hoewel de genoemde judoka’s in de dojo al heel wat applaus,
handdrukken en schouderklopjes kregen, kunnen we niet nalaten ze hierbij nogmaals te feliciteren: complimenten en van harte proficiat!
Op zondag 1 februari vond in Sporthal De Dongewijk in Tilburg het 3 e JKT-Kruikentoernooi
plaats. Circa 280 judoka’s van bijna 30 clubs en sportscholen deden daaraan mee. Een twaalftal bondsscheidsrechters leidden, verspreid over vijf wedstrijdmatten, de wedstrijden in goede
banen. ’s Ochtends om half negen moest Jochem van den Bosch zich melden. In zijn vijf partijen toonde hij het meeste initiatief, met name met een o-soto-gari (1 e beenworp). Dit leverde
hem bij wisselende scores een welverdiende derde plaats op het podium op. Voor Floris Snellens begon het toernooi enkele uren later, t.w. om twee uur ’s middags. Ook hij zat in een
poule van zes. Zijn eerste vier partijen won hij met een linkse koshi-guruma (heupwiel), waarbij hij die tweemaal nog moest afronden met een kesa-gatame (1 e houdgreep). Met dezelfde
houdgreep overwon hij in het grondgevecht tenslotte ook zijn laatste tegenstander. Kortom
met vijfmaal ippon (=10 punten) eiste hij onbetwist de hoogste podiumplaats op. Jochem en
Floris: van harte gefeliciteerd met jullie podiumplaatsen en met de mooie trofeeën die jullie
hebben gewonnen!
Judoclub Berkel-Enschot ‘ten shi’.

