JUDOCLUB BERKEL-ENSCHOT ‘TEN SHI’
Op zondag 22 maart was er (na een eigenlijk veel te lange onderbreking)
weer een editie van het onderlinge tienertoernooi, dat voor deelname openstaat voor de judoka’s van “Eerste Sport- & Judovereniging Goirle”,
“Judovereniging Deusone” (Diessen), “Judovereniging Sint Jan” (Moergestel), “Judovereniging Hilvarenbeek”, “JJC De Valbrekers” (Haaren),
“Judoclub Sankawa” (Oost- West- en Middelbeers), “Team Coolen” (Oisterwijk) en onszelf.
Plaats van handeling was dit keer de dojo van “Team Coolen” in SportArena Oisterwijk. In
het eerste dagdeel (vanaf 09:30u) betraden van Judoclub Berkel-Enschot ‘ten shi’ drie judoka’s het strijdtoneel, t.w. Ebian van Asten, Jochem van den Bosch en Tim O’Connor. Zowel
Ebian (voor wie dit zijn allereerste wedstrijd was) als Jochem toonden een enthousiaste en onverschrokken inzet met ongeveer een uur later als resultaat voor beiden een medaille voor de
derde plaats. Tim was er weer zoals vanouds. Na de volle winst in zijn éérste wedstrijd (met
een linkse worp) trok hij ook zijn overige partijen naar zich toe, zodat hij weer eens de onbetwiste nummer één van zijn poule werd. In het tweede dagdeel (vanaf 10:50u) mochten Minka
Geelen en Maarten Boonstra aan de bak. Minka trof deze keer nu eens géén jongens tegen wie
ze het moest opnemen, maar haar poule bestond ditmaal alleen uit judoka’s van het z.g.
“zwakke geslacht”. Van dat laatste was in haar partijen niet echt iets te merken. Er werd écht
stevig gestreden, maar Minka wist al haar partijen met de hoogst mogelijke puntenscore af te
sluiten. Ook voor haar dus een medaille voor de éérste plaats. Maarten moest helaas na een
wat ongelukkig terechtkomen in één partij opgeven, maar door maximale winst in zijn overige
matches was uiteindelijk toch een welverdiende medaille voor de tweede plaats zijn deel. Met
twee eerste plaatsen, één tweede plaats en twee derde plaatsen was het weer een geslaagde
judo-ochtend voor Berkel-Enschot. Ebian, Jochem, Maarten, Minka en Tim, hierbij nogmaals
van harte gefeliciteerd met de behaalde medailles.
Judoclub Berkel-Enschot ‘ten shi’.

