JUDOCLUB BERKEL-ENSCHOT ‘TEN SHI’
In Sporthal Hercules in Diessen vonden in het weekeinde op 2 en 3 april
twee judo-evenementen plaats. Zaterdagmiddag was er een judoclinic
gegeven door niemand minder dan oud-wereldkampioene Monique van der
Lee. Deze begon met een training voor een aantal senioren, waaronder ook
Bram Schellekens. Daarin kwamen met name de voor bepaalde beenworpen vereiste armacties aan de orde, alsook ondermeer een kanteltechniek (“knipschaar”) van
onder. Daarna kregen meer dan 50 junioren in hun anderhalf uur les ook diezelfde grondtechniek, naast onder andere indraai-oefeningen, terwijl hun clinic werd afgesloten met verschillende staande wedstrijdjes, beginnend in een kring van vijf, waarbij er steeds eentje afviel, tot
er maar één over was. Van ons nam bij de junioren Jochem van den Bosch met veel plezier
deel en sinds zaterdag draagt hij dan ook met trots een handtekening van Monique van der
Lee achterop zijn judopak.
Op zondag namen we in Diessen met vier judoka’s deel aan het ook dit jaar weer redelijk ongedwongen verlopend HilDie toernooi, waar de judoka’s op vier judomatten tegen elkaar streden. Van ons moest v/a 09:00 uur ’s ochtends Ebian van Asten aan de bak en hij mocht na afloop op het erepodium een fraaie beker voor de derde plaats in ontvangst nemen. Na het middaguur waren Ties Christiaans en Jurgen en Sander van Gansen aan de beurt. Voor alle drie
was dit hun éérste toernooi en ze waren vooraf dan ook best onzeker en nerveus. In het begin
moesten ze soms wat geholpen worden door te vertellen waar ze op de mat moesten beginnen
en zo, maar daarna was er op de mat nog maar erg weinig van hun onzekerheid te merken. Ze
zetten met zichtbaar plezier hun beste (judo)beentje voor en moesten elk vier wedstrijden
draaien. Dat ging met wisselend resultaat en Sander en Jurgen werden beiden vierde in hun
poules. Van onze deelnemers was Ties deze keer met de tweede prijs in zijn poule de hoogst
scorende judoka. Alle vier, Ebian, Jurgen, Sander en Ties, ook hierbij nogmaals hartelijk
gefeliciteerd met jullie mooie en welverdiende bekers!
Judoclub Berkel-Enschot ‘ten shi’.

