JUDOCLUB BERKEL-ENSCHOT ‘TEN SHI’
Voor het inmiddels traditionele jaarlijkse “Open” judotoernooi van “Team
Coolen Oisterwijk” moesten zij dit jaar uitwijken naar “Sporthal Stokeind”
in Moergestel. Verspreid over vier judomatten namen daar afgelopen
zondag, 18 oktober, tussen 9 uur ’s ochtends en 2 uur ’s middags meer dan
250 judoka’s van zo’n twaalf clubs het tegen elkaar op. Wij waren er
vertegenwoordigd met negen judoka’s, t.w. Bart Boom, Daniël Damhuis, Noah Damhuis,
Imke Veldhuis (voor welke vier het hun allereerste toernooi was), Bram van Boxtel, Tim
O’Connor, Guus Rombouts, Floris Snellens en Thijn Wierema. Van onze vier debutanten
scoorde Noah het best. Hij won al zijn wedstrijden met volle punten en hij mocht dan ook
terecht op de hoogste trede van het podium de eerste prijs in ontvangst nemen. Voor Bart,
Imke en Daniël, die wisselende resultaten scoorden, waren derde prijzen weggelegd. Tim
draaide deze keer weer eens als vanouds en hoewel hij niets cadeau kreeg, veegde hij met al
zijn tegenstanders de (judo)mat aan. Een onbetwiste eerste plaats was dan ook zijn deel. Ook
Thijn en Floris moesten er in hun poules flink voor werken, met als resultaat respectievelijk
een “zilveren” en een “bronzen” plak; die laatste met - wat ons betreft - toch wel een beetje
“zilveren” randje. Tenslotte mochten zowel Bram als Guus, met beiden wisselende scores,
ook ieder een derde prijs mee terugnemen naar huis. De prijzenkasten van “onze” judoka’s
zijn dan ook na dit weekend weer aangevuld met in totaal zes derde prijzen, één tweede en
twee éérste prijzen. En (zeker zo belangrijk) alle negen zijn weer een mooie judo-ervaring
rijker. Ongetwijfeld hebben ook de aanwezige ouders en overige supporters van de prestaties
van hun judoka’s genoten. “Team Coolen” verdient ook zeker een compliment voor dit goed
georganiseerde en vlot verlopende toernooi.
Judoclub Berkel-Enschot ‘ten shi’.

