
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Locatie : Gymzaal Da  Costalaan 3 te Ridderkerk 

Contact: Wim Lindemans Rosmolen 197 2986EN te Ridderkerk 

               Tel. mobiel: 06 308 213 14 – email: w.lindemans7@upcmail.nl 

 

Geachte voorzitter, commissieleden en overige toehoorders, 

 

Mijn naam is Wim Lindemans en al 37 jaar Judoleraar van de 

Judostichting To-Uchi, wat betekend Oosterhonk. Op 1 

september 1979 startte ik met de judoclub na het opheffen van 

de Wijkvereniging Oosterhonk o.l.v. Mevrouw Henny 

Kempees na twee fijne jaren van samenwerking. Het was niet 

meer mogelijk om de kosten te kunnen dragen 

 

Ik heb toen besloten de twaalf jeugdigen jonge leden 5 t/m 7 

jaar niet de straat op te sturen en ben privé doorgegaan met als 

resultaat nu na 37 jaar onbetaald les te geven een judoclub op 

te bouwen met bekendheid in Ridderkerk en een ledenaantal 

van 130 kinderen en 20 senioren, welke op de maandag en 

woensdagavond vanaf 16.30 uur tot 22.00 uur op de judomat 

staan. 

 

De grote plannen welke de Gemeente nu voor ogen heeft doen 

mij geen goed gevoel geven en brengen onze club in 

bestaansgevaar in deze zogenaamde welvaart waar wij met z’n 

allen denken in te leven. Onze judoclub heeft behoorlijk wat 

leden welke met grootte moeite de contributie van slecht € 10,= 

euro  voor 1x trainen p.mnd. en € 15,= euro voor  

2x trainen p.mnd.  
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Judostichting “To-Uchi” 
Opgericht 1 september 1979 

  
RECREATIE EN WEDSTRIJD JUDO 
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Wij zelf leden in ons midden hebben die helemaal niets kunnen 

betalen, maar wel van de straat zijn hierdoor en meedoen in onze 

gedachten van RESPECT en  OMGANGSVORMEN . 

 

Oud leerlingen welke inmiddels getrouwd zijn en zelf kinderen 

hebben, brengen hun kinderen naar de judoclub waar zijzelf ooit 

op hebben gezeten. Dit loopt zelf door tot de 3de generatie. 

 

De gymzaal aan de Da  Costalaan is helemaal gerenoveerd . Er is 

een nieuwe vloer gelegd, douches en toiletten zijn opnieuw 

betegeld en is voor ons helemaal oké en nog steeds betaalbaar. 

De samenwerking met de tafeltennis vereniging Taveri (eveneens 

gebruiker van de gymzaal Da Costalaan) is al 37 jaar dik in orde 

en ook zij vinden de gymzaal voldoen aan hun eisen.  

 

Gaat u als Commissie deze twee  zelfstandig draaiende 

verenigingen en activiteiten in de Gymzaal aan de Da Costalaan 

beëindigen? omdat er zo nodig nieuwe sporthallen gebouwd 

moeten gaan worden welke helemaal niet zo hard nodig zijn maar 

enorm veel geld kosten??????????? 

 

Wij adviseren de Commissie, zolang deze nog geen duidelijke 

gebiedsvisie heeft ontwikkeld over het gebied OOST, deze 

buiten het voorgestelde scenario 1 te houden  

(zie blz.29 van het IAP-rapport) het is veel te prematuur om de 

raad daar nu al een besluit over te laten nemen. 

  

Vooraf is het verstandig om hierover te overleggen met de 

betreffende sportvereniging en scholen die hier direct zijn bij 

betrokken. Het is nu te vaag en te weinig concreet om hier 

hier verantwoord een besluit te nemen.  

 

Ik dank u voor uw aandacht.       


