JUDOCLUB BERKEL-ENSCHOT ‘TEN SHI’
Zaterdagmiddag 11 april vond op initiatief van Judovereniging Deusone in
Sporthal Hercules in Diessen een judoclinic plaats, verzorgd door een topper uit onze eigen regio, t.w. Patrick van Loon (o.a. driemaal derde op de
Nederlandse kampioenschappen). Met zichtbaar plezier deden hieraan ook
‘onze’ judoka’s Jochem van den Bosch en Freek Pijnenburg mee, die beiden na afloop nog de handtekening van Patrick van Loon bemachtigden. Op zondagochtend
12 april vond in dezelfde sporthal het 5e HilDie toernooi plaats. Ook daarbij waren we uiteraard weer present. Dit keer met zeven judoka’s, waarvan voor vier de wedstrijden om half tien
begonnen. Dat waren Simm van der Heijden, Floris Snellens, Thijn Wierema en Noah van
Wijngaarden. Floris en Simm wisten al hun partijen met winst af te sluiten en ze werden dan
ook beiden winnaar in hun poule. Noah sprokkelde ook de nodige winstpuntjes en hij mocht
een fraaie bronzen beker mee naar huis nemen. Thijn won twee duels met de maximale
10-puntenscore (‘ippon’), één duel met ‘yuko’ (ofwel 5 punten), één partij op ‘hantei’ (beslissing scheidsrechter) en hij moest slechts één partij uit handen geven. In zijn (grotere) poule
was het uiteindelijk een nek-aan-nek race tussen drie judoka’s, die alledrie gelijk stonden qua
wedstrijdpunten, zodat de judopunten de doorslag moesten geven. Voor Thijn resulteerde dat
uiteindelijk in een bronzen beker (maar wel eentje met een zilveren randje). Vanaf elf uur waren onze volgende drie judoka’s aan de beurt, t.w. David Knubben, Tim O’Connor en Freek
Pijnenburg. Freek had na de clinic-deelname van de dag ervoor, helaas zijn geluksdag niet en
ondanks zijn goede inzet wilde het gewoon niet lukken. Hij moest tot zijn teleurstelling genoegen nemen met een vierde plaats. David begon het toernooi voortvarend met twee opeenvolgende winstpartijen, maar daarna kreeg hij weer last van zijn voet (waarmee hij de week
ervoor ook al was geplaagd). Ook voor hem een plaatsje nét naast het erepodium. Tim won al
zijn partijen weer eens met de maximale score en werd dan ook onbetwist eerste in zijn poule.
We hebben weer genoten van een leuk toernooi met een goede inzet van onze deelnemers en
ook mooie resultaten. Onze complimenten gaan uit naar àl onze deelnemers, t.w. David, Floris, Freek, Noah, Simm, Thijn en Tim.
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