JUDOCLUB BERKEL-ENSCHOT ‘TEN SHI’
Eerder dit jaar vierde onze voorzitter (en inmiddels ruim 55 jaar geleden
ook de oprichter van de judoclub), t.w. Jo Engel, zijn tachtigste verjaardag.
Als verrassing kreeg hij van de huidige leden een flinke bundel met door
henzelf gemaakte tekeningen en andere felicitaties. De bedoeling was, dat
Jo daaruit drie winnaars zou kiezen, die dan een bescheiden prijsje zouden
verdienen. Hij vond het echter erg lastig om te kiezen en kwam uiteindelijk uit op het dubbele
aantal, ofwel zes winnaars. Afgelopen week woensdag en donderdag kwam Jo hen persoonlijk in de judolessen bedanken en hij reikte hen daarbij ook de bekers en bijbehorende prijsjes
uit. De winnaars waren Lars van Berkel, Jasper, Jaline van der Heijden, Hidde van Nuenen,
Guus Rombouts en Imke Veldhuis, die we hierbij nogmaals bedanken voor hun mooie bijdragen en feliciteren met hun welverdiende bekers en prijsjes. Ook de judoka’s die afgelopen seizoen bereid waren om de judoclub te vertegenwoordigen in de regionale onderlinge team-ontmoetingen (bijna 18 jaar geleden door Jo Engel bedacht) kregen daarvoor erkenning in de
vorm van een blinkende en letterlijk “lichtgevende” herinnering. Dat waren Jasper, Ties
Christiaans, Daniël en Noah Damhuis, Tobias Stolper en Raf Snellens. Behalve de al genoemde herinnering ontvingen Jurgen en Sander van Gansen beiden nog de formele seizoenstrofee
en bijbehorende oorkonde. Ook hen willen we hierbij alle acht nog bedanken en feliciteren!
Afgelopen vrijdagmiddag, 8 juli, kregen we in de dojo (judo-zaal) bezoek van acht kinderen
van Kinderopvang Humanitas / BSO Berkeloo. In ruim een uur kregen zij (samen met hun begeleider van de BSO, Twan Bruurs) een introductie in de judo-sport. Uiteraard allemaal omgekleed in een stoer judopak. Volgens ons hadden ze er allemaal plezier in en was het een
succes. Wij hebben er in ieder geval ook zeker van genoten en we willen Bram, Gabriëlle, Ilske, Iris, Jan, Marleen, Tom, Vera en natuurlijk ook Twan hierbij nog bedanken voor hun leuke bezoek (en misschien komen ze nog wel eens terug).
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