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Goeden middag leden van het bestuur van WCR, collegeleden en leden van de gemeenteraad van
Albrandswaard, meneer en mevrouw Wijntjes, familie en vrienden. Het is mij een eer en een genoegen dat ik u
vanavond op deze feestelijke middag persoonlijk mag toespreken. Zoals u allen zult begrijpen, zal ik het woord
speciaal richten tot mevrouw Wijntjes om haar eens extra in het zonnetje zetten vanwege haar velen activiteiten.
Mevrouw Wijntjes, in april 1973 is de sportvereniging WCR gestart met het geven judolessen. U was één van de
leerlingen die toen met judo begon bij WCR. In het seizoen 1978 bent u mee gaan helpen met het geven van
judoles. U behaalde in 1981 de zwarte band 1e dan en in 1985 volgde de 2e dan. Tevens behaalde u alle
bevoegdheden om te mogen lesgeven. Ik noem de PABO, CIOS, NLP master, Academie voor lichamelijke
opvoeding met deelcertificaten judoleraar, recreatiesport, zwemonderwijs en specialisatie gehandicapte sport.
Specialisaties om met name motorisch zwakkere kinderen beter te laten bewegen.
Mevrouw Wijntjes u bent zeer betrokken met kinderen, om uit de kinderen meer te halen dan ze denken dat ze
kunnen. En dan in het bijzonder voor de minder valide kinderen. Doordat deze judoka’s beter in de maatschappij
gingen bewegen en presteren, heeft de judo afdeling van WCR regionaal een zeer goede naam gekregen en is het
ledenaantal sterk toegenomen. Kinderen komen naar WCR omdat ze er op een zeer verantwoorde en
kindvriendelijke manier wordt lesgegeven. En u bent hierachter de krachtige motor. U laat kinderen bewegen om
het plezier en als geen ander kunt u ze dat bijbrengen. Door de jaren heen werd uw invloed op het lesgeven
binnen de judogroepen steeds sterker. Oudere judoka’s en jeugdleden kwamen graag naar uw lessen. De lessen
zijn altijd speels opgebouwd en een plezier voor de deelnemers. De boodschap in alle lessen is dat de sporters
beter moeten worden in bewegen, judo en gedrag. De lessen zijn altijd positief en opbouwend. De leiding van de
judoafdeling is steeds meer in uw handen gekomen met de duidelijke visie om de judoka’s het plezier in
bewegen te geven en te laten houden.
In 1983 is de judoafdeling van WCR begonnen met het jaarlijks organiseren van jeugd judokampen. Vanaf de
eerste dag bent u, mevrouw Wijntjes, één van de leidsters geweest om de kampen te maken tot wat ze nu zijn.
Een spektakel waar de kinderen elk jaar weer met veel plezier naar uitkijken. De laatste 10 jaar bent u de
natuurlijke leidster van deze kampen en elk jaar wordt het beter. Uw creativiteit om van de themakampen iets
speciaals te maken zijn fantastisch. Elk jaar weet u weer vernieuwende spelletjes te creëren in het thema van het
kamp. De thema’s Japan, Harry Potter, Peter Pan en Astrix&Obelix zijn de revue al gepasseerd. De kamplocaties
worden ook altijd helemaal omgebouwd naar het voor dat moment geldende thema.
U weet de leidsters en leiders zeer goed te motiveren om mee te helpen een zo fantastisch mogelijk weekend
voor de kinderen te maken. Uiteindelijk draait het daar allemaal om. Avonden en middagen bent u bezig om,
samen met 1 of 2 leidsters, spelletjes te verzinnen en te maken. Er zijn totaal nieuwe spelletjes ontwikkeld die nu
ook door anderen worden gebruikt.
Jaarlijks gaan er tussen de 60 en 80 kinderen mee in de leeftijd van 6 t/m 12 jaar.
In het jaar 1985 bent u bij de omni-sportvereniging De Pont voor minder validen in Rotterdam gestart met judo
voor lichamelijk gehandicapten. U noemde het “MZH-judo”, judo voor Motorisch Zintuiglijk Gehandicapten. In
deze periode werkte u bij de Mytylschool De Brug / revalidatiecentrum Adriaanstichting aan de Ringdijk in
Rotterdam. Judoles geven aan kinderen die lichamelijk beperkt zijn, was in die begintijd nogal revolutionair.
Immers, als je lichamelijke beperkingen hebt, wordt het pijnlijk duidelijk dat je sommige dingen niet kunt doen.
Mevrouw Wijntjes, u zei altijd: je moet niet kijken naar wat de kinderen NIET kunnen, maar juist kijken naar
wat ze nog WEL kunnen. En dat is precies de goede instelling om kinderen te benaderen die toch al onzeker zijn
over hun prestaties. De MZH groep bij de Brug is gegroeid en is nog steeds een actieve groep op de
woensdagmiddag. U heeft binnen de judo de wedstrijdregels “graduatienormen” ontwikkeld om deze doelgroep
aan wedstrijden te kunnen laten meedoen en ze daarmee ook de mogelijkheid te geven om een zwarte band te
halen. U heeft veel gesprekken gevoerd met De Judo Bond Nederland en zij hebben een groot deel van de
graduatienormen overgenomen. Deze normen worden nu zelfs ook landelijk ingezet.

Omdat in de regio Albrandswaard / Rotterdam ook behoefte was
aan MZH judo, bent u in 1986 ook een groep gestart bij WCR.
Ook aan deze groep geeft u nog leiding, zij het ook weer met andere judoleraren die
van u de fijne kneepjes van het vak hebben geleerd om les te geven aan gehandicapten.
Vanuit deze ervaringen, waarbij bewezen is dat gehandicapte kinderen baat hebben bij deze aanpak van sport,
heeft u ook uw expertise ingezet in een nieuwe functie als ambulant begeleider verbonden aan de mytylschool.
Samen met nog enkele andere leerkrachten bewegingsonderwijs reist u een aantal dagen per week langs allerlei
scholen waar gehandicapte leerlingen verblijven om hen te helpen zich staande te houden in de reguliere
onderwijsomgeving. Ook geeft u adviezen aan ouders en leerkrachten hoe men kan omgaan met beperkingen,
zodanig dat kinderen trots op zichzelf kunnen worden en blijven.
In 1993 heeft u, mevrouw Wijntjes, na de geboorte van uw dochter Tessa, de peutergym op de judomat van
WCR leven ingeblazen. Op deze mat kunnen peuters en kleuters veilig spelen. De moeders kunnen zelf ook
meedoen of meehelpen en kunnen natuurlijk heerlijk genieten van de capriolen van hun kinderen. Nog steeds is
de peutergym actief, nu als vast onderdeel van WCR. U heeft dit enkele jaren gedaan totdat uw kinderen de
leeftijd hadden een andere sport te kunnen beoefenen. Het stokje wordt nu regelmatig doorgegeven aan jonge
moeders die heerlijk met hun kinderen op de judomat kunnen spelen. Voor WCR is deze peutergym een goed
begin om jonge kinderen binnen de vereniging te halen, die mogelijk dan ook weer andere sporten binnen WCR
kunnen gaan beoefenen.
Niet onvermeld mag blijven is het feit dat u in februari 1991, samen met de heren Berns en Wijntjes de stichting
SPAL (SPortief ALbrandswaard) heeft opgericht. Een stichting met als doel het bevorderen van lichamelijk
welzijn door middel van sport, spel en voorlichting. Het organiseren en ondersteunen van sportieve en
recreatieve activiteiten zowel op eigen initiatief als op verzoek van derden. Via stichting SPAL heeft u de
peutergym bij Sportvereniging WCR ontwikkeld. Nog steeds is de stichting actief met vele evenementen waar u
aan meewerkt of die u ondersteunt. Ik noem een aantal activiteiten:
1. het opzetten peutergym bij WCR
2. het organiseren van sport en spelkampen voor de jeugd
3. het organiseren van recreatiesport en speldagen
4. het schminken van clowns tijdens het Kerstcircus in Ahoy
5. het organiseren van familiespeldagen
6. het regelen van sinterklaasfeesten
7. het organiseren van survivalkampen
Mevrouw Wijntjes, u bent al weer vele jaren gelukkig getrouwd. Samen met uw man heeft u 2 kinderen
grootgebracht. U staat bekend als een warme persoonlijkheid die door haar geduld en creativiteit menig kind
enthousiast heeft weten te maken voor haar grote passie, judo. Door middel van deze sport leert u de kinderen op
eigen niveau te presteren, hun gevoel voor eigenwaarde te ontwikkelen, samen te werken en respect voor elkaar
te hebben. De kinderen voelen zich bij u op hun gemak en u laat de kinderen trots zijn op zichzelf. Ook vele
ouders dragen u een zeer warm hart toe. Zij zijn vaak verbaasd wat hun kinderen allemaal blijken te kunnen als
ze eenmaal les van u krijgen. Hierdoor zijn de ouders ook weer bijzonder trots op hun eigen kinderen. Ik heb mij
ook laten vertellen dat het voor u vroeger onmogelijk was om u door een microfoon te laten praten. Echter,
inmiddels bent u spreekstalmeester 1e klas en weet u als geen ander met een microfoon om te gaan.
Mevrouw Wijntjes, u heeft een grote bijdrage geleverd aan de integratie van valide mindervalide kinderen. Uw
welgemeende blijdschap als het u lukte een minder valide kind een stapje verder te krijgen in de motorische
ontwikkeling, zegt veel over uw toewijding voor kinderen. U bent zó creatief in het alsmaar bedenken van
nieuwe mogelijkheden voor gehandicapte kinderen, dat u een inspiratie bent voor collega’s die er zelfs een boek
over hebben gepubliceerd. Samen met u zijn ze nu een tweede boek aan het schrijven met de titel “Krukken geen
bezwaar, deel 2”.
Tien jaar geleden is uw man, de heer Aad Wijntjes, bij het 25 jarig bestaan van WCRjudo
geridderd in de Orde van Oranje-Nassau. Ik vind het daarom dan ook extra bijzonder u te kunnen
mede delen, dat het Hare Majesteit de Koningin heeft behaagd, ook u mevrouw
Catharina Theresia Wijntjes – Remmig, te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
Mevrouw Wijntjes, ik wens u, samen met uw man, familie, vrienden en alle leden van WCRjudo nog een heel
fijne avond toe om deze feestelijke gebeurtenis.

