Martin de Burger 25 jaar lid Judo Vereniging Clinge

Op 1 oktober 1995 kwam Martin de Burger als 10 jarig
jongetje bij Judo Vereniging Clinge.
Samen met zijn broer Pieter.
Je kon al vlug zien dat de altijd stille en bedachtzame
Martin een goed gevoel voor de judosport had. Op
voorspraak van de toenmalige trainer, Eddy de
Maayer, heeft Martin aan menig judo toernooi
deelgenomen. En daar mooie prijzen mee gewonnen.
Maar niet alleen op de mat was Martin er bijna altijd,
ook was hij aanwezig op de jaarlijkse judokampen in
de Hoge Rielen te Kasterlee. Samen met o.a. broer
Pieter en Gerard. Tijdens de kajak tochtjes hebben ze
elkaar menig keer kopje onder geduwd maar ook
anderen, zodat men allemaal kletsnat werd. Of de
judo partijen tegen Eddy in het zwembad. Ja sommige
bezoekers van die zwembaden zagen de Judo
Vereniging Clinge graag komen.
Ondertussen was er ook nog iemand anders op de
judo gekomen. In oktober 2000 kwam namelijk
Sharona op de judo. En op een van de judokampen is
de vonk overgeslagen en werden zij een koppel.
In de loop der jaren heeft Martin zich steeds verder
ontwikkeld in zijn judo loopbaan. En dat heeft
geresulteerd dat hij op 15 mei 2017 zijn zwarte band
heeft gehaald. Een hele mooie
prestatie. Het was namelijk allang geleden dat er weer
eens iemand zijn 1ste dan had gehaald bij Judo
Vereniging Clinge.
Dat Martin een echte verenigingsman is blijkt wel uit
het feit dat hij nu al een 5 tal jaren als trainer op de
mat staat. En ook daar zijn wij als vereniging hem heel
erg dankbaar voor.
En wat is er leuker dan je beide dochters, Romy en
Ilona, ook les te kunnen geven in het Judo.
Ondertussen zijn we 26 jaar later, maar wegens de nog altijd gaande pandemie hebben we Martin
nog altijd niet in het zonnetje kunnen zetten. Dus daarom zijn we hier nu om hem en Sharona te
feliciteren met zijn 25 jarig lidmaatschap van Judo Vereniging Clinge.

