JUDOCLUB BERKEL-ENSCHOT ‘TEN SHI’
Sportzaal de Vennen in Drunen vormde op zondag 13 december weer het
toneel voor het jaarlijkse “Van Gent toernooi” van Judoclub Drunen, dat
door hen inmiddels al weer voor de 18e maal werd georganiseerd. Dit jaar
overigens voor het laatst op deze locatie, aangezien Judoclub Drunen waarschijnlijk zo rond medio volgend jaar naar een nieuwe locatie zal verhuizen. Dit jaarlijkse toernooi is vernoemd naar hun oorspronkelijke medeoprichters, de heer en
mevrouw Van Gent (tegenwoordig van Sportacademie Van Gent in Den Bosch). Voor dit
toernooi worden wij sinds 2011 uitgenodigd op initiatief van hun hoofdtrainer Rens van Stigt.
Die begon namelijk in 1988 op zesjarige leeftijd bij ons met judo en behaalde in 1999 zijn
eerste dan. Inmiddels is hij in het dagelijkse leven docent Management en Organisatie, maar
daarnaast nu dus ook de hoofdtrainer van Judoclub Drunen (3 e dan judo en judoleraar-B). Er
waren dit keer circa 75 deelnemers, die in zeventien poules hun wedstrijden op drie matten afwerkten. Net zoals vorig jaar waren wij van de partij met drie judoka’s. Dit keer waren dat
Bart Boom, Floris Snellens en Thijn Wierema. Bart moest ’s ochtends het spits afbijten en
Floris en Thijn waren begin middag aan de beurt. Voor Bart was het pas zijn tweede toernooi.
Hoewel hij dat zeker niet liet merken, moest hij ondanks zijn goede inzet (met wisselende
scores) genoegen nemen met een plaatsje naast het erepodium en een fraaie bronzen herinneringsmedaille. Floris liet zich in zijn tweede partij verrassen, maar hij won de overige partijen
met volle punten. Dat leverde hem een welverdiende tweede prijs en de bijbehorende podiumplaats op. Thijn startte voorzichtig met een 7-punten winstpartij, maar daarna scoorde hij
steeds de volle 10 punten in zijn drie volgende partijen, waarvan de laatste met een wel erg
mooie worp (ofwel een lesje vliegen voor zijn tegenstander). Voor hem deze keer dus een onbetwiste eerste plaats! Bart, Floris en Thijn, alle drie hierbij nogmaals “thumbs up” en verder
wensen wij iedereen hierbij een fijne kerstvakantie en een goede en ook veilige jaarwisseling.
De lessen beginnen weer vanaf 6 januari.
Judoclub Berkel-Enschot ‘ten shi’.

