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Budokan: Sportief goed maar roerig 2013
Zichtbaar trots staat
Chris de Korte naast zijn
medailles winnende
judoka’s. Opvallend
genoeg zijn dat dit jaar
alleen maar meiden. “Ik
verwacht echt wel dat
er in de toekomst ook
jongens voor de medailles
gaan zorgen. En ik heb
niks tegen vrouwen!”
lacht de succesvolle
trainer. Bij judovereniging
Budokan Rotterdam
hebben ze een bewogen
jaar achter de rug.
Tijdens een bijzondere
huldiging in de Papegaai
in Hoogvliet wordt daar
bij stilgestaan.

Held als nieuwe voorzitter
van Budokan en liet in haar
toespraak weten dat er een
ander moment zal komen
voor het afscheid van hun
topcoach Chris de Korte.
Pitbull
“Op dit moment hebben we
iemand nodig als Jacqueline
Hoogland. Zij is een echte
pitbull. Die bijt zich ergens
in vast en laat niet meer los.
Ik vertrouw erop dat het
goed komt”, laat Chris de
Korte weten.
Keihard trainen
Jacqueline heeft er zin in:
“Als je die meiden hier ziet
trainen. Keihard weer en
dat elke dag. Dat is gewoon
niet leuk meer. Ik heb daar
bewondering voor. Toen
Chris mij vroeg of ik hier
de nieuwe voorzitter wilde
worden. Twijfelde ik geen
moment. Ik ga mij inzetten
voor Budokan.”

Door Audy Kross
HOOGVLIET - Aan prestaties

heeft het in 2013 namelijk
niet gelegen. De lijst is behoorlijk lang. Zo worden onder andere Amber Gersjes
(1e Europees Jeugd Olympisch Festival - EJOF - en 3e
op het EK), Larissa Krevel
(3e EJOF), Guusje Steenhuis
( 3e tijdens WK), Marhinde
Verkerk (2e WK en 3e EK),
Kim Polling (3e WK en 1e
EK) en uiteraard Anicka van
Emde (1e WK) naar voren
geroepen voor prachtige cadeaus met de bijbehorende
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bossen bloemen.
Het ontroert om de band
tussen Chris de Korte en
zijn judoka’s te zien.
Ontroering
Omringd door zijn dames
nemen ze het jaar door
en het wederzijds respect
straalt er van af. De Korte

staat niet graag in de belangstelling. “Daarom ben ik
coach. Zij hebben het talent.
De jeugd heeft de toekomst.
En ik heb al genoeg talentjes
gezien hoor. Er komen er
meer aan!”
Teleurstelling
Het jaar 2013 is niet alleen

maar rozengeur en maneschijn. Door de nog onduidelijke plannen van de JudoBond Nederland mag Chris
de Korte zijn meiden niet
meer coachen, dit tot grote
teleurstelling van de topjudoka’s Anicka van Emden
en Marhinde Verkerk. Mark
Huizinga is bereid gevon-

den om het coachen over te
nemen, maar blij met de situatie zijn de judoka’s niet.
Meer wilde zowel de Korte
als Jacqueline Hoogland
hierover niet kwijt.
Afscheid Chris
Hoogland nam onlangs het
stokje over van Dave de

Hulde en applaus
Met ook de nodige huldigingen voor de trainers, andere
vrijwilligers en een apart
applaus voor alle ouders die
nu toch elke keer maar weer
met de toekomstige judoka’s
heen en weer reizen voor de
wedstrijden, sloot Jacqueline af.
Exit 2013
Om 2013 af te sluiten met
een koel drankje en een
heerlijk Indisch buffet.

Flateigenaren eisen 30.000 euro
Hoogvliet heeft wat te
kiezen!

G

oed nieuws, Hoogvliet heeft tijdens
de gebieds- en gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart echt wat te
kiezen! De Ard en Ceesie van de politiek,
de Peppie en Kokkie van Hoogvliet en Snip
& Snap van de nu nog deelgemeente stellen
zich verkiesbaar voor een zetel. Huidig
deelraadsvoorzitter Edwin Smid van
Nieuw Hoogvliet wordt lijsttrekker van de
nieuwe partij Regionaal Lokaal en hoopt
voorzitter te worden van de Gebiedscommissie Hoogvliet. Zijn voorganger Kees
van Pelt is terug van weggeweest en heeft
zich kandidaat gesteld voor een zetel in
de gemeenteraad van Rotterdam en is de
nummer twee voor de Seniorenpartij Rotterdam waarvan oud-burgemeester Ria de
Sutter uit Rozenburg lijsttrekker is. IJzeren
Ria heeft zich niet alleen versterkt met
IBP’er Van Pelt maar ook met de Hoogvlietse icoon Annie Ras. Ook de Charloise

middenstander en in Hoogvliet woonachtige Hennie Verberne staat op de kieslijst
van de Seniorenpartij Rotterdam. Verder
hebben naar verluidt ook Jan Koopmans
en Hans van Helden van Nieuw Hoogvliet,
Ferdi Buitenman en Ellen Hoenderop van
de IBP en Alex Hallema en Marcella van
der Heijde van het CDA zich kandidaat
gesteld voor de Gebiedscommissie. En daar
zullen zich nog wel meer kandidaten beschikbaar voor stellen. Ziet u door de politieke bomen het verkiezingsbos niet meer?
Wees gerust, ze gaan de komende twee
maanden zeker campagne voeren en weten
we snel wie wie is, wie waarom meedoet
en waarom we op wie moeten stemmen!
Maar laat één ding duidelijk zijn: breng op
19 maart uw stem uit want anders wordt
Rotterdam Zuid echt opgevreten door mensen uit Rotterdam-Noord! Joop van der Hor
Reageren? joopvanderhor@gmail.com

EVA presenteert
kandidatenlijst

Geen commentaar Euser

ALBRANDSWAARD - De lokale

-Tijdens de nieuwjaarsspeech van burgemeester
Hans Wagner werd verder niet stilgestaan bij de
zaak. De burgervader sprak
slechts één duidelijke verwachting uit. “Ik hoop dat
we met zijn allen – inwoners, politiek, gemeente, ondernemers – een mooi 2014
tegemoet kunnen zien met
veel geluk en succes, zowel
zakelijk als persoonlijk.”
Euser zelf onthoudt zich
voorlopig van commentaar
tot de raadsvergadering van
13 januari aanstaande.
Ook op Twitter houdt het

politieke partij EVA presenteert zaterdag de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van 19
maart aanstaande. In een
informele setting worden tegelijkertijd het verkiezingsprogramma 2014 - 2018 en
de nieuwe website van EVA
gepresenteerd.
De bijeenkomst is zaterdag
vanaf 14.00 uur in jongerencentrum JCA aan de Albrandswaardsedijk. Naast
de leden zijn natuurlijk ook
alle andere belangstellenden van harte welkom.

VERVOLG

VAN

VOORPAGINA

nieuws over Euser de gemoederen bezig. Ondernemer Rob Roos had een
duidelijke mening over het
dossier Euser. “Ik ben er niet
trots op , maar ben wel blij
dat de waarheid boven tafel
is.” Jacqueline de Leeuwe
(NAP) reageert: “Zonder jou
ging het nog door”, waarna
Roos aanvult:“Eigenlijk zijn
er alleen maar verliezers in
dit dossier,” zegt hij. “Als
iets of iemand lof verdient
dan het ambtelijk apparaat.
Deze is blijven functioneren.” De Leeuwe: “Gelukkig
zijn er nog een paar mensen
met een ruggengraat.”

VERVOLG VAN VOORPAGINA Officier van justitie mr. Katja Maas eist echter - naast
een celstraf van het jaar dat
de vrouw al in voorarrest
zit - een onvoorwaardelijke TBS-maatregel. ,,Door
de brandstichting heeft ze
gedaan gekregen, wat ze

wilde bereiken, namelijk
daar wegkomen. Er is kans
op herhaling en ik wil het
risico niet lopen, dat we hier
binnenkort weer staan rond
de verdachte en moeten
concluderen dat het weer is
misgegaan,’’ aldus de aanklager.

Eigenaren van de flat aan
de jan van Almondestraat
in Poortugaal waarin Profil Zorg is gevestigd, eisen
30.000 euro schadevergoeding van de vrouw voor
opgelopen brand- en rookschade. De rechter doet uitspraak over twee weken.

ADVERTORIAL

Snelle en langdurige oplossing bij
droge, branderige ogen
Voelen de ogen vermoeid,
geïrriteerd of branderig aan?
Gaat focussen niet meer zo
makkelijk en knijpt u veel met
uw ogen? Dit soort klachten
wordt veelal veroorzaakt door
te weinig traanvocht in de
ogen. Sodium hyaluronate is
een plantaardig ingrediënt
dat helpt bij het behoud van
voldoende traanvocht in het
oog. Het zorgt voor snelle
verfrissing en langdurige
bevochtiging.
Onderzoek wijst uit dat maar
liefst 27% van de Nederlanders
weleens last heeft van droge,
branderige ogen. Vooral in de
winter - wanneer de verwarming aan staat en de luchtvochtigheid laag is - kunnen de ogen
uitdrogen. Maar ook langdurig
‘computerstaren’,
tv-kijken,
hormonale veranderingen en
medicijngebruik zijn bekende
boosdoeners. Als gevolg van
droge ogen kunnen allerhande
klachten optreden. Variërend
van een licht irritatiegevoel aan
de ogen tot constant pijnlijke en
rode ogen.

Het belang van vochtige ogen
Traanvocht is een vochtig beschermlaagje voor ons oogoppervlak. De rol van traanvocht
is essentieel voor ons kijkgemak. Het vochtige laagje laat
namelijk niet alleen de ogen fris
en comfortabel aanvoelen, het
beschermt ook tegen indringers
van buitenaf én helpt bij het afvoeren van vuil en stof dat in de
ogen komt.

«

‘Zonder conserveringsmiddelen,
ook geschikt
voor contactlensdragers’

Snel verfrissend, langdurig
bevochtigend
A.Vogel Oogdruppels helpen
bij droge, branderige en vermoeide ogen. Dankzij het natuurlijke ingrediënt Sodium
hyaluronate zorgen de druppels snel voor een aangename
bevochtiging en verfrissing van
het oogoppervlak. Daarnaast
helpt het bij het behoud van

voldoende traanvocht in het
oog. Zodat de ogen langdurig vochtig blijven en zacht
en fris aanvoelen.
Zonder conserveringsmiddelen
De A.Vogel Oogdruppels
zitten in een unieke zelfreinigende druppelflacon. Deze
constructie maakt het gebruik van conserveringsmiddelen - die bekend staan om
het veroorzaken van roodheid en irritatie -overbodig.
Daardoor zijn de druppels
goed te verdragen en ook geschikt voor dragers van harde en zachte contactlenzen.

*Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik
de gebruiksaanwijzing.

