JUDOCLUB BERKEL-ENSCHOT ‘TEN SHI’
Op zaterdagmiddag, 21 november vond in Sportcentrum “De Leye” voor
het tweede jaar het Sinterklaastoernooi van “Team Coolen” plaats. Onder
de snoep uitdelende zwarte pieten en de ongeveer 120 judoka’s was er dit
keer slechts één judoka van onze club. Dat was Jasper, voor wie het, met
nog geen tien judolessen “ervaring”, het allereerste toernooi was. In zijn
eerste partij was hij dan ook nog duidelijk onwennig en onzeker. Hij liet zich door zijn tegen stander (met zeker een jaar meer ervaring) verrassen en verloor met “waza-ari-awasete-ippon”
(tweemaal “waza-ari” is gelijk aan “ippon” of tien punten). In zijn tweede partij wist hij zijn
tegenstander wel met een worp te verschalken, maar Jasper bleef door zijn onervarenheid gewoon staan en vergat het met een houdgreep op de grond af te maken. Deze (ook al veel meer
ervaren) tegenstander kreeg daardoor een nieuwe kans en greep die ook. Dit keer bleef het
verlies echter beperkt tot een “yuko” (ofwel vijf punten). Jasper groeide duidelijk in het toernooi en scoorde al vroeg in zijn laatste wedstrijd een “waza-ari” (zeven punten). In de resterende tijd verdedigde hij die voorsprong met verve, zodat hij zijn slotpartij welverdiend met
winst afsloot. Bij de prijsuitreiking werd Jasper als allereerste naar voren geroepen en gefeliciteerd door niemand minder dan Sinterklaas, die hem ook zijn welverdiende bronzen medaille omhing. Op het podium kreeg hij van zwarte piet (Pedro) ook nog een chocoladesint. Aan
het eind werd er op aangeven van Sinterklaas voor de winnaars niet alleen geapplaudisseerd,
maar ook nog een “spaanse roffel” uitgevoerd. Sint telde af “uno, dos, tres” waarna Pedro en
de judoka’s met de handen op de mat roffelden met aan het slot een luide juichkreet van iedereen. Overigens zijn afgelopen week ook nog de medailles uitgereikt aan de judoka’s die het
vorige schooljaar bereid waren om onze judoclub te vertegenwoordigen in onze team-ontmoetingen, t.w. Bart Boom, Jochem van den Bosch, Noah Damhuis, Freek Pijnenburg, Guus
Rombouts, Imke Veldhuis, Thijn Wierema en Noah van Wijngaarden. Dus van in totaal negen
judoka’s is de prijzenkast weer een beetje voller geworden!
Judoclub Berkel-Enschot ‘ten shi’.

