JUDOCLUB BERKEL-ENSCHOT ‘TEN SHI’
Op 8 en 9 juli waren er in de dojo van ’t Ruiven weer veel mama’s, papa’s,
opa’s, oma’s en broertjes en zusjes aanwezig, die het examen van hun judoka wilden bijwonen. Voor Daniel en Noah Damhuis was het de eerste
keer en zij behaalden beiden hun eerste gele slip. Ebian van Asten, Bart
Boom en Imke Veldhuis slaagden zonder probleem voor hun gele band (5e
kyu), terwijl Stef Cruijssen, Jarne Hessels en Guus Rombouts aan hun gele band voortaan
oranje slippen mogen voeren. Tot de oranje band (4 e kyu) werden bevorderd: Lars van Berkel,
Freek Pijnenburg en Mika van der Zande. Voor de groene slippen was er maar één kandidaat,
t.w. Jochem van den Bosch, die deze echter zonder mankeren verdiende. Maar liefst acht gingen er op én slaagden voor de groene band (3 e kyu), t.w. Sam Beerens, Bram van Boxtel,
Mees Laseroms, Siem Laseroms, Mike Raaijmakers, Floris Snellens, Floris Snikkenburg en
Thijn Wierema. Nog een stapje verder kwamen Simm van der Heijden en Max-Jasper Snikkenburg, die slaagden voor hun blauwe slippen. De hoogst bevorderde judoka deze keer was
Tim O’Connor, die zijn tweede bruine slip veroverde en daarmee bijna de hoogste (= 1 e) kyu
ofwel de bruine band heeft bereikt.
Omdat op 8 en 9 juli tevens de laatste lessen waren van dit (school)jaar, werden voorafgaand
aan de diploma-uitreiking ook nog onder applaus van de aanwezigen de oorkondes uitgereikt
aan de judoka’s die dit afgelopen schooljaar bereid waren om onze judoclub te vertegenwoordigen in de team-ontmoetingen met de ‘Eerste Sport- en Judovereniging Goirle’, ‘Judovereniging Deusone’ (Diessen), ‘Judovereniging Sint Jan’ (Moergestel), ‘J.J.C. De Valbrekers’
(Haaren), en ‘Judoclub Sankawa’ (Middelbeers). Dat waren Bart Boom, Jochem van den
Bosch, Noah Damhuis, Freek Pijnenburg, Guus Rombouts, Imke Veldhuis, Thijn Wierema en
Noah van Wijngaarden (die er niet was en zijn oorkonde dus nog thuisbezorgd krijgt). De bijbehorende medailles volgen nog!
Hoewel de nu bevorderde judoka’s in de dojo ook al applaus, handdrukken en schouderklopjes kregen, willen we ze ook langs deze weg feliciteren: allemaal nogmaals van harte proficiat!
Maar nu éérst een hele fijne vakantie! (De lessen beginnen weer vanaf 2 september.)
Judoclub Berkel-Enschot ‘ten shi’.

