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Ryu ’t Gooi vanaf woensdagmiddag 20 augustus

(v.l.n.r.) Julie, Clint, Maarten en
Ram van de Pas en Sebastiaan en
Dirk van de Broek (beheerder De Fuik)

Nieuwe judoschool in Fuik
KORTENHOEF- Gelukkig hoeven de
jonge judoleerlingen na het vertrek
van sensei Hans Aben niet in een
sportief gat te vallen, want vanaf
volgende week woensdag kunnen
de kids terecht bij Ryu ’t Gooi in
sporthal De Fuik.
Ryu ’t Gooi is al 20 jaar een gerenommeerde judoschool uit Bussum met
ongeveer 500 leerlingen. Eigenaar
Maarten van de Pas geeft vijf dagen per
week les in de gymzaal van de Gooilandschool aan judoka’s van groot tot
klein. “Dat is een voordeel van een
grote school. Je hebt heel veel verschillende groepen, dus een gele bander
hoeft niet tegen iemand te vechten die
eigenlijk te sterk is. Ik heb veel recreatiegroepen, maar ook wedstrijdgroepen. Je kunt dus op alle niveaus instromen”. Ooit was Maarten kampioen
van Noord-Holland, maar al vrij snel
zag hij dat zijn passie ligt bij lesgeven.
Het is de eerste keer dat hij een ‘filiaal’
opent van zijn sportschool. “De lessen
worden gegeven door mijn dochter Julie en zoon Clint. Ik bereid de les stap
voor stap met hen voor en dan zullen
zij het in praktijk brengen. Nu assisteren de 17-jarige Julie en 14-jarige Clint
ook al bij de lessen van hun vader. Het
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judo is hen als het ware met de paplepel
ingegoten. Jongste zoon Ram judoot
pas drie jaar en heeft nu al de blauwe
band. Hij is volgens zijn trotse vader
het grootste talent en is kampioen van
Midden-Nederland. Op woensdagmiddag tussen 16.30 en 17.15 uur zijn
de lessen voor de 4-6-jarigen, daarna
een uur (17.15- 18.15 uur) zijn de 6 tot
10-jarigen aan de beurt.
Recreatie en wedstrijden
“Judo is echt een geweldige sport voor
een evenwichtige ontwikkeling van de
kinderen. De balans tussen lichaam en
geest wordt voortdurend op de proef
gesteld. Daarnaast is het pittig, omdat je zowel je armen als je benen gebruikt” vertelt een enthousiaste Maarten. De opzet van de lessen is over het
algemeen hetzelfde. Je begint met een
warming up en vervolgens worden in
spelvorm de diverse technieken geoefend. “Het mooiste is eigenlijk zo bezig
te zijn met gevarieerde vormen dat de
kinderen zelf niet door hebben dat ze
veel leren”. Natuurlijk hecht Ryu ’t Gooi
ook aan goede omgangsvormen zoals
het deze edele Japanse vechtsport betaamt. ‘Rei, ha-jimé, matté, ippon en
wazari’ horen bij de regels van het spel.
Twee keer per jaar zijn er in juli en de-

cember examens om een band te verdienen. Gemiddeld doet een leerling
één jaar over een band. Over het aantal slippen heeft Van de Pas zijn eigen
visie. Wat hem betreft kun je in twee
stappen door naar de volgende kleur
band, zes slippen zijn niet nodig.
Voor de oudere jongens met bruine
band die ook les hadden bij ‘Judokan’ is
er de mogelijkheid om bij Ryu ’t Gooi
te trainen, zowel voor de lol als voor
wedstrijden.
De lessen starten dus volgende week

woensdag. Iedereen is welkom. De eerste
vijf lessen zijn gratis om je te laten wennen
aan de sport. Vanaf 20 september kun je lid
worden: 75 euro voor drie maanden (+ € 20,inschrijfgeld). Daarnaast heeft Wijdemeren
een Jeugdsportfonds, zodat kinderen ondersteuning kunnen krijgen bij de contributie of
materialen. Iedereen moet kunnen sporten,
is de visie.
Maarten, Julie en Clint hebben er zin in, de
matten zijn al binnen. Nu jullie nog, meld je
aan! Meer info: www.ryugooi.nl

PV De Plassenjagers – Kortenhoef

Drukke dagen bij Nationaal Inkorfcentrum
Uw vliegende reporter Hans Nielen
geniet momenteel met zijn gezin van
een welverdiende vakantie. Toch willen wij u in het Weekblad Wijdemeren
op de hoogte houden van het duivengebeuren.
Door:

Enrico Koene

De afgelopen weken zijn voor de duivenhouders niet ongemerkt voorbij
gegaan. Zo werd er op 26 juli een overnachtvlucht vanuit Cahors gehouden
met een gemiddelde afstand van 950 km
en de eerste jonge duivenvlucht vanuit
Minderhout afstand gemiddeld 95 km.
In ons nationale inkorfcentrum aan de
Kwakel werden in totaal 58 duiven meegeven en deze duiven werden op 26 juli
om 13.00 uur aan het luchtruim toevertrouwd. Wederom was Jan Hoogstraten
met zijn duivin de ‘494’ iedereen te snel
af en zijn duif wist op zondag 27 juli haar
hok te bereiken om 12.36.55 uur. Zowaar
weer een prestatie van formaat. Als 2e op
slechts 5 minuten verschil good old Willem van Rijn.

De eerste jonge duivenvlucht van het
seizoen werd op 26 juli gehouden. Totaal
werden er 355 jongen ingekorfd. Deze
vlucht had een wat grillig verloop maar
achteraf is het toch weer goed gekomen
met onze jonge garde. Vanwege de weeromstandigheden werden die dag de duiven pas om 12.10 uur gelost. Veel duiven
wisten voor het losbarsten van de buien
hun hok te bereiken. Winnaar werd de
‘771’ van Steven van Breemen op een
afstand van 96,194 km met een snelheid
van 1258,809 meter per minuut gevolgd
door GertJan van Huisstede .
1 en 2 augustus
Afgelopen week op 1 augustus stond op
het vliegprogramma Bergerac oude duiven met ochtendlossing en op 2 augustus
Duffel jonge duiven. De afstanden die
moesten worden overbrugd waren voor
Bergerac gem. 890 km en voor Duffel
gem. 130 km. In het inkorfcentrum was
het dan ook een druk gebeuren. Voor
Bergerac kwamen veel liefhebbers uit
de naaste omgeving naar het nationale
inkorfcentrum van PV de Plassenjagers.

Zo zien we dat de duivenliefhebberij nog
steeds toekomst heeft. In de club wist de
duivin de ’890’ van Peter Bleesing vanuit Bergerac als eerste haar hok aan de
Herenweg in Ankeveen te bereiken op 2
aug. om 06.22.35 met een snelheid van
967,117 meter per minuut. Ook bij onze
voorzitter Ad Brandsen kwamen de duiven goed af. Uitslag Bergerac: 1,2,3 Peter
Bleesing; 4,5,6,7,8 Ad Brandsen
Voor de tweede jonge duivenvlucht vanuit Duffel werden er op vrijdag totaal
364 duiven ingekorfd. De stemming
was goed en de specialisten van deze
discipline zagen het met vol vertrouwen
tegemoet. Deze liefhebbers doen er heel
veel voor om de duiven de goede vliegroute te laten nemen. Veelvuldig worden de jonge garde meerdere malen in
de week een stuk weggebracht om zo
nog sneller het hok te weten te vinden.
Vanwege de te verwachte storingen en
omweer werden de jonge duiven gelost
om 07.45 uur. Het zat er vorige week al
met de vorm aan te komen en GertJan
van Huisstede-Ned. Den Berg wist magistraal toe te slaan door een 1e en een

2e op de uitslag te toveren. De duif ‘914’
viel op de klep om 9.21.00 uur met een
snelheid van 1401,953m per minuut gevolgd op 16 sec. later door de ‘915’ 3e
werd ons jeugdlid Joris v/d Hoek. Bert
van Rossum, de hokverzorger van Hans
Nielen, liet zich ook niet onbetuigd door
een goede serie te draaien.
9 augustus
Afgelopen week stond alleen een vlucht
met de jonge duiven op het programma
vanuit België losplaats Asse Zellik met
een gemiddelde afstand van 160 km.
Het was inkorven op vrijdag 8 aug. En
er stonden totaal 312 duiven in concours. De weersvoorspellingen waren
gunstig en de duiven werden dan ook
op zaterdag 9 aug. aan het luchtruim
toevertrouwd om 10.30 uur. Er stond
een behoorlijke zuidwesten wind. De
1e duif, ‘131’ werd geklokt bij de Comb.
Witteveen/De Gooijer om 12.03.27 uur
en maakte een snelheid 1736,026 meters
per minuut, dat is 103 km per uur! Jan
Reichholdt werd nipt geklopt en wist beslag te leggen op de 2e plaats.

