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45 seizoen judo in de WCR dojo (budo sportzaal)
Seizoen 1972-73 begonnen Jan Vermaas – Cor van Hilten en Aad Wijntjes een judoafdeling in de sportzaal van WCR.
Nu seizoen 2017-17, 45 jaar later wordt er nog steeds in deze sportzaal judoles gegeven.
Tijdlijn….
Seizoen 1972-73 starten Cor van Hilten, Jan Vermaas en Aad Wijntjes een judoafdeling bij sv WCR.
Aad Wijntjes neemt zitting het het WCR bestuur als secretaris afd. judo.
Regelmatig Aad Wijntjes aflossend hebben de volgende personen zitting gehad in het sv WCR bestuur.
Herman Bresser, Art van Tienhoven, Arie Arkenbout, Rob Berns, Jos Wijntjes en Frank Pattiwael.
Het leden aantal begon gestaag te groeien van 10 naar 50 naar 100 naar 150 naar 250. De judo werd een van de
grotere afdelingen binnen sv WCR met veel jeugdleden.
De judolessen werden vanaf het begin gegeven door Aad en Karin Wijntjes met medewerking van veel vrijwilligers.
Judo WCR werd een begrip in de regio en er was veel publiciteit wat de naam sv WCR landelijk bekend maakte,
zeker toen er gestart werd met een groep judoka’s met een lichamelijk handicap.
Bestuurlijk ging het niet altijd vlekkeloos tussen de afdelingen van sv WCR, wat voor Aad en Karin niet prettig was.
Januari 2008 besloten Karin en Aad Wijntjes om eind van seizoen (juni) te stoppen met lesgeven binnen sv WCR.
September 2008, de judoafdeling gaat verder onder leiding van Frank Pattiwael als bestuurslid van WCR en een
externe judoleraar uit Hoogvliet (Mark van der Ham) Het ledenaantal was verlaagd van ruim 250 naar zo’n 80 leden.
Er was geen plaats voor de minder valide judoka’s omdat de judoleraar niet aan deze groep les wilde geven.
Begin 2009 is de judoafdeling van sv WCR tijdens een ledenvergadering gratis over gedragen aan judoclub Rhoon
o.l.v van Frank Pattiwael en Mark van der Ham. Judoclub Rhoon is de sportzaal gaan huren van sv WCR.
Eind seizoen (juli) 2012 is judoclub Rhoon opgehouden te bestaan.
December 2008 zijn Karin en Aad Wijntjes gevraagd door o.a. ouders van judoka’s met een lichamelijke handicap en
enkele ex vrijwilligers van deze groep of zij weer judoles wilden gaan geven aan deze judoka’s.
Januari 2009 zijn Karin en Aad via hun stichtingSPAL gestart met de JudoExtra groep in de sportzaal van sv WCR met
drie overgebleven judoka’s.
Januari 2014 telt de judoextra groep 30 leden in Rhoon en 32 in Rotterdam en een tiental vrijwilligers.
Juli 2017 was het is een moeilijke beslissing maar vermoeidheid en leeftijd zijn wel de belangrijkste redenen.
Aan 45 seizoenen judo in Rhoon is een einde gekomen.

