31 oktober 2009
Meer dan 30 jaar To-Uchi jubileum toernooi.
Naast de wedstrijden voor de jeugd die op deze feestelijke dag gehouden werden, waren
er een aantal verrassingen speciaal voor Sensei Wim Lindemans georganiseerd door het
team van To-Uchi en zijn zoon Dennis Lindemans.

Allereerst binnenkomst van de familie en een speech door Dennis Lindemans waarin een
aantal leuke mededelingen werden gedaan. En werden er prachtige woorden gesproken in
een video boodschap van Erica Terpstra wat helaas niet goed te zien was op het scherm
i.v.m. te veel licht in de zaal op dat moment, maar de boodschap van Erica Terpstra was
goed te verstaan voor een ieder!
Daarna werd door de Burgemeester van Ridderkerk een toespraak gehouden en
meegedeeld dat Sensei Wim niet alleen is opgevallen bij ons maar ook bij de
Burgemeester, Erica Terpstra en ook bij Hare Majesteit en met deze woorden werd
duidelijk dat Sensei Wim een lintje heeft verdiend en vanaf nu Lid is in de orde van Oranje
Nassau.

Na deze gebeurtenis kwam er nog iets aan, namens alle Judoka’s van To-Uchi kreeg Sensei
Wim een cadeau overhandigd door het langst zittende lid Rob van Pelt en inmiddels zelf
ook Sensei en het jongste lid Kim de Kruijff van To-Uchi. Dit cadeau is een geheel
verzorgde reis naar de Kodokan in Tokyo Japan, de bakermat van het Judo.

Sensei Wim was zichtbaar verbaasd en blij met dit cadeau wat toch opgebracht is door alle
Judoka’s van zijn kluppie!!!
De ceremonie werd afgesloten door Sensei Wim met de prachtige woorden dat het zonder
zijn lieve vrouw Corrie nooit gelukt was.

Nu kon de Japanse trommel groep Hanadon beginnen met hun optreden.

Na dit mooie optreden werd er een demonstratie gegeven van het Kodokan Nage-No-Kata
door Peter Goossens 4de Dan Judo en Ronald van Oers 2de Dan Judo beide heren drievoudig
Nederlands kampioen Kodokan Nage-No-Kata en vierde van Europa 2009.

Na deze prachtige uitvoering kwamen Sensei Richard de Bijl 7de Dan Judo en
Sensei Mas Blonk 7de Dan Judo het Kodokan Koshiki-No-Kata demonstreren.
Sensei Richard de Bijl legt eerst in het kort uit wat het Kodokan Koshiki-No-Kata inhoud.
“Eigenlijk zijn het twee ridders die zonder wapens het gevecht aangaan”.

Na de prachtige demonstratie kan de Judodag weer vervolgen met de wedstrijden van de
jeugd.
Sayonara,
Rob van Pelt
2de Dan Judo Leraar A

