JUDOCLUB BERKEL-ENSCHOT ‘TEN SHI’
Dit jaar vond de traditionele “Jeugddag Budospelen” van District Zuid van
de judobond plaats op zondagmiddag 31 mei. In sporthal “Achter de
tuintjes” in Gilze namen ruim 100 judoka’s aan dit jaarlijkse evenement
deel, waaronder Jochem van den Bosch van onze club. De dag begon met
een door een jeugdteam verzorgde demonstratie. Dit jaar zou judotopper
Anicka van Emden een judotraining verzorgen, maar die had zich afgelopen week ziek
gemeld. De judobond had echter nog te elfder ure een echt méér dan geweldige vervangster
gevonden in de persoon van Deborah Gravenstijn. Op haar erelijst staan zilver en brons op
zowel de Olympische spelen als de wereldkampioenschappen. Op de Europese
kampioenschappen won ze goud, zilver en (viermaal) brons. Ze is negenvoudig Nederlands
kampioen (naast zesmaal zilver en vijfmaal brons). Net als de beide vorige keren dat ze eerder
al bij de Jeugddag optrad, verzorgde ze ook nu weer op een energieke en leuke manier een
judoles voor de kinderen. Daarbij was Rens van Stigt een van haar vier assistenten. In zijn
jeugd stond Rens vanaf zijn witte band tot aan de zwarte band (1 e dan) nog bij Judoclub
Berkel-Enschot ‘ten shi’ op de judomat. Nu woont hij in Geldermalsen en heeft hij 3 e dan
judo en 1e dan jiujitsu en geeft hij als judoleraar-B en als jiujitsuleraar-A les bij Judoclub
Drunen. Het spelletjes-onderdeel bestond dit jaar weer uit een aantal leuke uitdagingen die de
judoka’s aangingen, verdeeld in groepjes van zeven. Zo waren er bijvoorbeeld twee
opblaastoestellen, t.w. een hellingschans, waarop ze een estafetteloop met een bal als
“estafettestokje” moesten uitvoeren en twee grote “rioleringspijpen” waardoor ze zo snel
mogelijk heen en weer moesten kruipen om een aantal ringen op te halen. Ook moest er een
parcours worden afgelegd op mini-fietsjes, die bij de judoka’s nog niet eens tot kniehoogte
reikten. Best lastig, maar ook leuk! Naast nog wat andere spelletjes was er voor de deelnemers
natuurlijk ook weer een drankje en versnapering. Na afloop van het evenement was er
vanzelfsprekend gelegenheid om een handtekening van Deborah Gravenstein te krijgen en dus
heeft Jochem er nu weer eentje bij in zijn judopaspoort. En ook nog een mooie
herinneringsspeld, dus het was best weer een geslaagde dag.
Judoclub Berkel-Enschot ‘ten shi’.
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