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Herinnering uitnodiging workshop  
Vrijwilligers, stagiairs en belangstellenden zijn op dinsdagavond 23 mei om 20.30 uur welkom op 
het Maaslandcollege bij de workshop over het leren inspelen op sporters met autisme en 
veiligheid bij het sporten.  
 
Judolessen op HUB Noord Brabant locatie Oss 
Maar liefst honderd scholieren van HUB Noord Brabant heeft onze judocoach Walter kennis 
laten maken met judo. Dat gebeurde in de gymzaal van de school. De lessen waren een succes, 
voor zowel de deelnemers als voor Walter. Behalve veel goodwill is het voorlopige resultaat dat 
er nu drie nieuwe deelnemers zijn die ook al mee hebben gedaan met de reguliere judoles op 
maandagavond. 
Tevens zijn er best wel verzoeken geweest van ouders van jongere kinderen, die ook graag 
zouden judoën, maar die het lesuur dat we hebben te laat vinden. 
 
Sporten 
Van 17 tot en met 27 april is er geen sport vanwege de vakantie. Het zwemmen op zaterdag gaat 
dan wel door.  
 
Het bowlen 
Donderdagavond van 19.00 tot 20.00 uur is het bowlen in het Bowlingcentrum Rusheuvel, 
Rusheuvelstraat 5 in Oss. Onder de bezielende leiding van Yvonne en Hans Bakker zijn daar zo’n 
zestien bowlers actief op vier verschillende banen. Ieder kiest als hij aan de beurt is een bal met 
drie gaten. Niet iedere bal heeft hetzelfde gewicht. Het is de bedoeling om in twee worpen alle 
kegels om te gooien en daarmee punten te verdienen. Iedere omgevallen kegel telt voor één 
punt. Extra punten zijn te verdienen als je een strike of een spare gooit. Bij strike gooi je tien 
kegels in één beurt om en bij spare presteer je dat in twee beurten. Boven iedere baan hangt een 
scorebord met de namen van de spelers. De puntentelling gaat automatisch. Na een aanloop let 
je erop geen voetfout te maken door de foutlijn te overschrijden en vervolgens werp je de zware 
bowlingbal over de baan naar de kegels wel achttien meter verder. Na de eerste worp wordt op 
het scorebord het aantal kegels geprojecteerd die bij een tweede worp nog geraakt kunnen 
worden. 
Hans en Yvonne hebben de zestien deelnemers verdeeld over vier groepen. Een van die vier 
groepen kan nagenoeg geheel zelfstandig aan de gang blijven. De andere drie groepen zijn 
zodanig ingedeeld dat de deelnemers onderling met elkaar overweg kunnen. Daarbij zijn wel 
voortdurende controle en hulp vereist. Vrijwilliger Danny van Bergen en sinds enige tijd stagiair 
Thomas assisteren en houden ook toezicht.  
Er is in feite plaats voor zestien deelnemers, toch staan er al achttien ingeschreven voor het 
bowlen. Dat betekent dat de groep voorlopig overbezet is. 
Een zestal deelnemers wordt gebracht door hun ouders, die tijdens het spelen aan een tweetal 
tafeltjes hun drankje gebruiken. Eén van de vaders is altijd actief nabij de spelers.  
Drie bowlers maken gebruik van taxivervoer met alle bekende voor- en nadelen. De overige 
sporters komen op eigen houtje per fiets of soms zelfs te voet. Een aantal van de sporters maakt 
graag gebruik van de mogelijkheid aan de bar een drankje te gaan kopen. 
Het is elke donderdagavond een gezellige, goed georganiseerde, sportieve drukte. 
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