JUDOCLUB BERKEL-ENSCHOT ‘TEN SHI’
Woensdag en donderdag 1 en 2 februari was de dojo van ’t Ruiven weer
flink gevuld met ouders, oma’s, opa’s en overige belangstellenden bij de
examens. Voor vier judoka’s was dat de allereerste keer. Dat waren Nikita
Machielsen, Jenthe van Ommeren, Guusje Scholten en Krijn Simmelink
die echter zonder probleem slaagden voor hun eerste gele slip. Het diploma
voor hun dubbele gele slippen mochten Jules van Boxtel, Samir Scheutjens en Loek Seuntjens
in ontvangst nemen, terwijl de gele band (5 e kyu) werd bereikt door Raf Snellens. Vanaf die
dag mogen Jasper, Ties Christiaans, Daniel Damhuis, Jurgen van Gansen, Sander van Gansen
en Tobias Stolper hun gele band voortaan tooien met twee oranje slippen. Tot oranje band
(4e kyu) werden bevorderd: Noah Damhuis, Hidde van Nuenen, Aaron Razenberg en Stan
Verkerk. Nog een kyu hoger kwamen dit keer Ebian van Asten, Bart Boom, Guus Rombouts
en Imke Veldhuis, die na hun examen hun groene band kregen. Lars van Berkel en Mika van
der Zande mogen voortaan aan hun groene band twee blauwe slippen voeren. De hoogst
bevorderde judoka’s waren deze keer Bram van Boxtel en Thijn Wierema, die beiden slaagden voor hun eerste bruine slip. Beste judoka’s, hierbij allemaal nogmaals gefeliciteerd met
jullie welverdiende bevordering!
Op zondag 5 februari 2017 organiseerde JudoKlub Tilburg in Sporthal De Dongewijk hun
5e Kruikentoernooi. Tussen de bijna 400 judoka’s van 44 verenigingen uit Nederland en
België zaten ook onze drie vertegenwoordigers: Jasper, Ties Christiaans en Stan Verkerk.
Jasper mocht na afloop een mooie derde prijs in ontvangst nemen. Ties liet zich in zijn tweede
partij verrassen, maar won zijn drie overige partijen met de maximale puntenscore en werd
daardoor alsnog eerste in zijn categorie. Stan startte zijn eerste partij met voorsprong, maar
liet zich daarna letterlijk beetnemen. Zijn volgende partijen wist hij wel met de volle winst af
te sluiten en hij bereikte daardoor hetzelfde puntentotaal als zijn eerste tegenstander. Die had
hem dus echter eerder verschalkt en werd door dit onderlinge resultaat eerste en Stan bijgevolg tweede in zijn categorie. Met een éérste, een tweede en een derde prijs mogen we
zeker niet klagen! Beste Jasper, Stan en Ties, hierbij nog van harte proficiat met jullie mooie
en welverdiende prijzen, die inmiddels vast al in jullie prijzenkast staan te pronken.
Judoclub Berkel-Enschot ‘ten shi’ (nieuw adres website: www.judotenshi.nl).

