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Zaterdag 3 naar reserve 2e klasse

Elsco nieuwe sponsor 
VV Papendrecht
Drankenhandel Elsco is een nieuwe sponsor van VV Papendrecht. Erwin Schuil (links) 
schudt Rob van Buren van Elsco de hand achter het reclamebord op het hoofdveld.
Elsco ontstond in 1962 uit een fusie tussen de Rotterdamse drankenhandels/ limonadefa-
brieken ELscot en Confurius. Begin jaren 80 verhuisde het bedrijf naar Zwijndrecht. 
Intussen levert Elsco ook diepvries- en andere producten aan onder meer sportkantines.

VV PAPENDRECHT - Op zater-
dag 3 juni reisde Papendrecht 
3 naar sportpark De Fendert in 
Fijnaart dat in de Noord-Bra-
bantse gemeente Moerdijk 
ligt. Op het programma stond 
de laatste nacompetitiewed-

strijd. De mannen van trai-
ner-coach Wout van Dijk ver-
dedigden tegen De Fendert 2 
een 2-0 voorsprong uit de 
heenwedstrijd. De terugwed-
strijd werd eveneens gewon-
nen: 2-3. Door dit resultaat 

promoveert Zaterdag 3 naar 
de reserve tweede klasse. De 
meiden van MO15-1 spelen op 
10 juni de bekerfinale op het 
terrein van Nivo Sparta in 
Zaltbommel tegen Nieuwe 
Woensel. Aftrap om 10:30 uur.

JO13-2 heeft granieten verdedigers, creatieve middenvelders en onbevangen aanvallers. (foto E. Schreurs)

In deze rubriek krijgt een team van VV Papendrecht de gele-
genheid om zich te presenteren aan het grote publiek. Deze 
week is JO13-2 het team van de week.

VV PAPENDRECHT - Toen ik 
klein was, was er nog geen 
‘vroeger’, maar nu de leeftijd 
voortschrijdt, is er steeds meer 
‘vroeger’. Die verhalen worden 
ook elk jaar onwaarschijnlij-
ker. Bekend patroon om de 
spaarzame luisteraars te bin-
den: de doelpunten vlogen er 
vanaf 30 meter in en toevoe-
gingen als “die kon pas voet-
ballen” en “toen had je nog 
geen....” doen de rest. Maar de 

JO13-2 heeft dit seizoen bewe-
zen dat verleden en toekomst 
elkaar aanraken. Als je naar 
hen kijkt, heeft het verleden 
geen waarde meer. Je wilt le-
ven in het heden. Met een 
kouwe kroket in je hand ge-
nieten van wat je elke zater-
dag ziet. Wervelend voetbal, 
honger naar de bal, stralend 
van geluk na een doelpunt. 
Granieten verdedigers, crea-
tieve middenvelders en onbe-

vangen aanvallers. Een tom-
bola van afkomsten en 
karakters, verenigd door dat 
ene shirt. En na afloop een 
bakkie friet.
Succes kent vele vaders. Dit 
succes kent maar één vader. In 
een tijd van laptoptrainers, 
polyvalente voetballers, dia-
gonale looplijnen en waar 
clubliefde niet meer bestaat, is 
Ed ‘The Rock’ Huizer een vera-
deming. Ouderwetse waarden 
en normen in een wereld 
waarin mensen vinden overal 
recht op te hebben. Ed: be-
dankt voor het fijne seizoen!

Team van de week JO13-2 
speelt wervelend voetbal

Aan de Pieter Zeemanlaan 39-41 in Papendrecht zit Budokai 
Tsunami, een sportschool die gerund wordt door de passie-
volle Jan de Bruin. Er wordt onder meer lesgegeven in karate, 
boksen en zelfverdediging.

PAPENDRECHT - Vijf vestigin-
gen in de Alblasserwaard - Jan 
de Bruin prijst zich een geluk-
kig man met dit aantal. Hij 
richtte Budokai Tsunami op in 
1999, toen hij naar Curaçao 
ging voor zijn werk in de mari-
ne. Eenmaal terug in Neder-
land, begon hij in 2004 in Slie-
drecht met een vestiging. De 
sportschool in Papendrecht 
kwam daar drie jaar geleden 
bij. Inmiddels is Budokai 
Tsunami niet meer weg te 
denken uit de Alblasserwaard 
en dus ook niet meer uit Pa-
pendrecht. Het ledenaantal 
staat op 250. Er wordt lesge-
geven in onder meer karate, jij 
jitsu, aikido, boksen en weer-
baarheid. Dat alles op een 
laagdrempelige manier, want 
dat vindt Jan belangrijk, zo 
vertelt hij.
 
Breed aanbod
“We hebben een breed aan-
bod bij onze familiaire sport-
school. Iedereen is welkom, er 
is geen groepsvorming. Met 
name de training voor weer-
baarheid en meer zelfvertrou-
wen loopt goed. Mensen voe-

len zich een stukje veiliger 
wanneer ze zichzelf kunnen 
verdedigen. Deze training 
neemt een behoorlijke vlucht. 
We geven deze lessen ook op 
scholen. Dan krijgen kinderen 
een lesuurtje training in 
vechtsport. Dit wordt heel 
goed ontvangen. Kinderen le-
ren veel tijdens een les zelf-
verdediging, zoals respect 
voor elkaar hebben, discipline 
en zelfvertrouwen krijgen. 
Sommige kinderen zijn ang-
stig, maar wanneer ze met 

zo’n les bezig zijn, dan zie je ze 
helemaal loskomen. Zo mooi 
om te zien! We vragen ouders 
ook altijd om niet bij de les 
aanwezig te zijn, want dan 
durven kinderen net wat 
meer. Eens per maand mogen 
de ouders erbij zijn.” Dat doen 
zij in een ruime accommoda-
tie, waar een een bekwame 

leraar en een groep gemoti-
veerde assistenten aan de slag 
gaan met de leden van Budo-
kai Tsunami. Jan: “Iedere leef-
tijdscategorie kan binnen 
onze vereniging het karate le-
ren, trainen en beleven. Als de 

technieken voldoende van ni-
veau zijn en er genoeg trai-
ningsarbeid is verricht tijdens 
de lessen kan een examen 
worden afgelegd voor een 
band (kyu graad).” Zelf staat 
Jan nog altijd met veel passie 

in zijn sportschool. “Ik ben bij-
na 60, maar houd me nog 
steeds met vechtsporten be-
zig. Ik ben een gepensioneerd 
marineman en heb alle tijd, 
haha. Ik ben ooit begonnen 
met judo en daarna ben ik ka-

rate gaan doen. Ik heb echt 
een passie voor vechtsporten. 
Ik ben zo blij dat ik dit mag 
doen! En gelukkig draaien we 
als een tierelier in de Alblas-
serwaard.” Zie ook www.kyo-
kushin-tsunami.nl.

Budokai Tsunami is heel familiair
Eline Lohman

Sportschool drie jaar in Papendrecht

‘IK BEN EEN
GEPENSIONEERD 
MARINEMAN EN 
HEB ALLE TIJD’

Inmiddels is Budokai Tsunami niet meer weg te denken uit de Alblasserwaard en dus ook niet meer uit Papendrecht. (Foto: Diana Leensvaart 
sensei)


