JUDOCLUB BERKEL-ENSCHOT ‘TEN SHI’
Op zondag 15 maart organiseerde Judoclub “Sankawa” in Middelbeers hun
32e Voorjaarstoernooi. In MFC “De Klep” streden op vijf judomatten meer
dan 300 judoka’s (van zo’n 37 judoclubs en scholen) tegen elkaar. De arbitrage was in handen van meer dan tien scheidsrechters van de Judo Bond
Nederland (JBN). Van ons hadden zich vijf judoka’s aangemeld, maar
daarvan moest Guus Rombouts wegens ziekte verstek laten gaan, terwijl de organisatie voor
Simm van der Heijden, die zich keurig conform schema om half tien bij de paspoortcontrole
en weging had gemeld, helaas een teleurstellende boodschap had. Zijn poule ging door afmeldingen niet door. Overschrijven kon eventueel nog wel, maar die poule was pas voor rond
twee uur in de middag (maar liefst vier en een half uur later) gepland. Dat was helaas geen reële optie, zodat Simm onverrichter zake weer terug moest naar Berkel-Enschot. Voor Noah
van Wijngaarden en Bram van Boxtel was dit het allereerste officiële (d.w.z. een onder auspiciën en volgens de regels van de JBN geörganiseerd) toernooi. Ondanks hun goede inzet zat
er echter dit keer nog geen podiumplaats voor ze in. Wél voor allebei weer een fraaie medaille
erbij. Floris Snellens deed al wél eerder mee aan een paar officiële toernooien en dat liet hij
merken ook. Hij wist, op één na, al zijn wedstrijden met 10 punten scores winnend af te sluiten. Helaas trof hij in één partij echter een tegenstander, die hem steeds weer om het hoofd
pakte zonder daarbij een arm in te sluiten (“nek omwringing”). Dit is onder 12 jaar uitdrukkelijk niet toegestaan. De scheidsrechter greep daarbij echter niet adequaat in door dit volgens
de jeugdregels telkens te bestraffen met “shi-do”, maar hij liet dit steeds opnieuw onbestraft
gebeuren. Dit was uiteraard van forse invloed op het wedstrijdverloop, zodat de tegenstander
van Floris uiteindelijk die partij met een 5 punten score naar zich toe wist te trekken. Hoewel
deze “koppensneller” daardoor als winnaar van de poule eindigde en Floris de tweede prijs in
ontvangst mocht nemen, is Floris voor ons de échte (sportieve) winnaar!
Judoclub Berkel-Enschot ‘ten shi’.

