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Sport DOOR: KARIN VAN HOORN

Zaterdag 14 maart is het al vroeg 
gezellig druk bij Sporthal de Fuik 
in Kortenhoef. De hal stroomt vol 
met witte judopakken in de maten 
extra small, small, tot medium en 
een enkele large. In die pakken zit-
ten kinderen en jongelui tussen de 
pakweg 4, 5, 6 jaar tot 14, 15, 16 jaar. 
Zij nemen hun ouders, grootouders, 
broers en zusjes mee. Het is de dag 
van het judotoernooi van de twintig-
jarige sportschool Ryu van Maarten 
van de Pas.

Zo’n hondervijftig kinderen, veel 
scheidsrechters en juryleden.  Drie 
matten, op elke mat een stuk of drie 
scheidsrechters. Drie tafels waarachter 
de jury zit. Maarten van de Pas loopt 
van tafel naar tafel, houdt alles in de ga-
ten en geeft af en toe wat aanwijzingen. 
De kinderen zijn tamelijk rustig, alleen 
aan hun koppies zie je wel een bepaalde 
spanning. Sommigen doen voor het 
eerst mee aan een wedstrijd, anderen 
“doen dit wel even”. Gehoorde opmer-
kingen:  “Ik doe mee omdat winnen zo 
leuk is”. “Mam, mag ik wat drinken?” 
“Dit jaar doe ik niet mee, volgend jaar 
wel!”. Jongens met krullebollen, meisjes 
met lange vlechten. De judopakken lij-

ken enorm voor de jongste deelnemers. 
De banden die de pakken moeten slui-
ten, laten soms los. Gelukkig is er dan 
een scheidsrechter of een jurylid, die 
ze helpt met het vastbinden, zoals een 
kleuterjuf veters strikt.

Dat judo goed is voor lijf en leden is 
duidelijk. Het lichaam wordt getraind 
op kracht, snelheid, conditie, lenigheid, 
coördinatie en gecontroleerd spierge-
bruik. Voor jonge kinderen gaat zo’n 
training spelenderwijs. Op de wed-
strijdmat zie je ook dat ze al heel jong 
leren respect te hebben voor de tegen-
stander: je groet aan het begin van het 
duel, en na afloop geef je elkaar een 
hand. Er wordt niet geschreeuwd, niet 
geroepen. Als toeschouwer merk je 
zelfs bij de heel kleintjes, al een gevoel 
van zelfvertrouwen en zelfbeheersing, 
ook iets wat in de edele judosport aan-
geleerd wordt.

Een wedstrijdje, een duel, duurt zo’n 
twee minuten. Het gaat dus vrij snel 
voorbij. Af en toe springen ouders op 
om hun kind toe te juichen of aan te 
moedigen. Af en toe klinkt er een luid 
“Jááá”, of “Hoerááá”. Soms wordt er 
geestdriftig geapplaudisseerd. Soms be-

grijpt een ouder niet waarom zijn kind 
verloren heeft: “Hij kreeg hem toch 
op de grond?” maar de sfeer is Goois 
beschaafd tijdens dit toernooi van de 
Sportschool Ryu. Meedoen is belangrij-
ker dan winnen.
Op een tafel langs de muur staan de 
prijzen: elk kind krijgt wel wat: een me-
daille, een beeld, een beker. 
Kortenhoef heeft het goed gedaan. Van 
de twaalf deelnemende Kortenhoefse 

Sfeervol Ryu Judotoernooi in de Fuik

judoka’s hebben er vijf een eerste prijs ge-
wonnen: Thom en Bart Timmerman, Jack de 
Groot, en Sofie en Roos Kooyman. Naast de 
23 categorieën waren er ook nog vier stijlprij-
zen en dan was er nog de judoka van het jaar: 
Ram van de Pas. 

Ouders en grootouders hebben aan het eind 
van de dag wat te doen: alle foto’s en filmpjes 
in de computers inladen, eventueel monteren 
en doorsturen via twitter of facebook. Want 
natuurlijk is het geweldig als je een beker 
wint, of een stijlprijs en een medaille is ook 
mooi, trouwens een vrolijk bewijs van deel-
name ook, maar leuk voor later is natuurlijk 
de foto waarop jij precies die ene doorslagge-
vende worp doet! En dan herinner je je ook 
nog dat spannende, leuke, sportieve, goedge-
organiseerde judotoernooi van Ryu-Gooi in 
De Fuik in Kortenhoef, op 14 maart 2015.

www.ryugooi.nl 

ARTV Voorjaarstoernooi 
Met het mooie weer van vorige week krijg 
je er weer zin: buiten tennissen. Bij ARTV 
kan dat. Vorige week al een open middag 
georganiseerd, waar u kennis hebt kunnen 
maken met de nieuwe tennisleraar Teun 
de Vree. Volgende week zondag, 29 maart, 
zal het eerste buitentoernooi van het nieu-
we seizoen worden gehouden. Noemden 
we het vorig jaar een familietoernooi, nu 
heet het voorjaarstoernooi, hoewel de 
voorwaarden waarop kan worden deelge-
nomen niet veel verschillen van toen. Het 
toernooi zal rond 13.00 uur beginnen. U 
kunt zich hiervoor individueel opgeven; 
bovendien kunt u één introducé uitnodi-
gen. Wilt u er meer meenemen, overlegt u 
dan even van te voren. De wedstrijden zul-
len gespeeld worden in mix dubbels, heren 
dubbels en/of dames dubbels. U kunt zich 
aanmelden per e-mail bij  ankeveensertv@
gmail.com . De deelname is geheel gratis! 
Uw inschrijving dient wel voor maandag 
23 maart binnen te zijn. Graag tot de 29e! 

www.tennissenbijartv.nl

Dit keer was hekkensluiter Batavia 
’90 het slachtoffer. Al snel kwam ASV 
‘65 met 1-0 achter na een werkelijk 
fabuleuze omhaal van de linkerspits 
van de Batavieren. 

Door: Dick Blom
In de 22e minuut was het een prima 
steekpass van Jesse Molly op de snelle 
Bernio Dap die de bal rechts in de korte 
hoek vernietigend binnenschoot. Vlak 
voor rust een perfecte diagonale pass 
van Farred Benzema op de lepe Aissa 
Zamouri die de bal werelds aannam de 
centrale verdediger uitkapte en de goa-
lie kansloos liet. Batavia speelde heel 
onsamenhangend en de Ankeveners 
hadden moeite met hun felheid en wer-
den teveel afgetroefd in de persoonlijke 
duels. Uiteindelijk overwon het voetbal 
want het was de wederom uitblinkende 
Benjamin Tol die Sherrick Krind op 
links in de diepte in stelling bracht, die 
een pass op maat gaf op Bernio Dap 
die zeer koel de 1-3 liet aantekenen. De 
wedstrijd leek gespeeld, mede ook dat 
Prince Decker door de goalie onregle-
mentair binnen de 16 werd gestuit en 
de thuisclub met 10 man verder moest. 
De toegekende penalty werd door cap-

tain Yoeri Tol op de paal geschoten. Ze-
ven minuten voor tijd werd het onver-
wachts uit het niets onverwachts 2-3 en 
leek het nog spannend te worden. De 
busreis naar Ankeveen werd een feest 
want alleen winnen telt tenslotte.

2e elftal verslaat NVC 
De tegenstander uit Naarden speelde 
vanaf het begin af aan met 10 man en 
dat was even wennen in de beginfase. 
Niki Lamaitre had een Frank de Boertje 
en speelde te zacht terug op goalie Mike 
Vonk en na drie minuten was het al 1-0. 
De Ankeveners konden hun draai niet 
vinden en ondanks twee puike voorzet-
ten van Kevin Jungermannn op Jordi 
Blokker en Andrew Chauw werd er 
niet gescoord. Vlak voor rust werd het 
gelukkig 1-1 en na rust was ASV heer 
en meester en vernederde de Naarders  
uiteindelijk met 2-7.

Veteranen delven onderspit 
Koploper Sloterdijk heeft the good old 
greens een fikse afstraffing gegeven. 
Met de rust was het al 6-0.Na de thee 
werd ASV wanhopig en bracht Mar-
cel Veenman binnen de lijnen om nog 
enigszins verzet te leveren. Uiteindelijk 

werd het 10-3 en Man of the Match was 
Geurt Holdinga.  

Vrouwen winnen 
Na weken droog te hebben gestaan 
mochten the lady’s weer voor de com-
petitie aantreden. Met zijn twaalven 
heeft ASV er alles aan gedaan om de 
overwinning binnen te halen. Noorje 
Vonk  (2 x) en Stephanie van der Spek 
waren verantwoordelijk voor de tref-
fers. Een geweldige opsteker voor het 
moraal van de vrouwen.

Zaterdag- 2 wint 
Een goede prestatie van het bierteam 
die hiermee zijn tweede overwinning 
van het seizoen behaalde. Zeer knap 
om na een 0-2 achterstand een 3-2 
winst te pakken. 

C1G verliest 
ASV begon te slap aan deze uitwed-
strijd en kwam al snel achter met 1 0, 
hetgeen ook de ruststand was. Na rust 
hadden de Ankeveners het betere van 
het spel en combineerden er op los. 
Helaas kwam er geen rendement uit en 
werd de wedstrijd verloren. 

Voetballen in Ankeveen

Eerste wint voor 4e keer op rij


