JUDOCLUB BERKEL-ENSCHOT ‘TEN SHI’
Het traditionele “Open” judotoernooi van “Team Coolen Oisterwijk” vond
dit keer plaats in Sporthal De Leye in Oisterwijk op zondag 16 oktober. Er
deden meer dan 200 judoka’s van negen clubs aan mee. Daaronder vier van
Judoclub Berkel-Enschot ‘ten shi’, t.w. Jasper, Ties Christiaans, Tobias
Stolper en Stan Verkerk. Alle vier met nog geen of nauwelijks enige
wedstrijdervaring. Dat was ook zeker te merken aan Jasper die het eerst aan de beurt was. Zijn
onervarenheid bleek met name doordat hij soms gewoon vergat zijn al op de grond liggende
tegenstander in een houdgreep te nemen. Zodra hij dat niet vergat, wist hij zijn match met de
maximale 10 punten (ippon) naar zich toe te trekken, maar de andere keren profiteerden zijn
tegenstanders, zodat hij met een derde plaats op het podium genoegen moest nemen. Ties, die
tezelfdertijd op een andere mat zijn poule moest draaien, had ons vooraf al verteld, dat hij
écht geen enkele wedstrijd wilde verliezen. En … met overwegend 10-punten scores won hij
vervolgens al zijn partijen. Na afloop vertelde hij ons dat hij daarom wel verwachtte toch wel
tweede of derde te zijn geworden, maar op het podium stond hij vanzelfsprekend écht
onbetwist en welverdiend op de éérste plaats. Vervolgens waren Tobias en wat later ook Stan
aan de beurt. Beiden nog volledig onbeschreven bladen wat deelname aan toernooien betreft.
Tobias was dan ook wat onzeker en zenuwachtig en scoorde wisselende resultaten. Het hing
er nog om of hij tweede of derde zou worden, maar het werd een zeer welverdiende derde
plaats. Stan toonde zich in zijn eerste partij ook onzeker en moest daarin zijn tegenstander met
7-punten (waza-ari) als meerdere erkennen. Maar in zijn overige wedstrijden liet hij zich niet
meer beetnemen en die won hij dan ook overtuigend met maximale score (ippon). Hij mocht
daardoor toch nog op de hoogste plaats van het podium de éérste prijs in ontvangst nemen.
Met twee derde en twee éérste prijzen weer een geslaagd toernooi en ongetwijfeld hebben ook
de aanwezige ouders en overige supporters weer genoten van de prestaties van hun judoka’s,
die we hierbij nogmaals van harte feliciteren met hun mooie prijzen.
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