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Hanmudo Bladel

Er is weer ‘Sfeer op de Meer’!

Wat?! Die vraag krijgen we vaak, 
heel vaak. Hanmudo is een traditi-
onele Koreaanse verdedigingssport 
voor jong en oud. Sinds 2003 is onze 
club actief met het geven van lessen 
in zelfverdediging.

Zou je zelf weerbaarder willen wor-
den? De juiste technieken willen leren 
om jezelf te kunnen redden in een drei-
gende situatie? Wij staan open om je 
te helpen ontwikkelen op dit gebied en 
je verschillende klem-, werp-, trap- en 
stoottechnieken aan te leren. Langs 
de technieken op de mat houden wij 
ons ook bezig met traditioneel boog-
schieten, stok-, zwaard- en mestech-
nieken en gezellige groepsuitjes (net 
zo belangrijk als de sport zelf).
 
Trainingen worden gehouden in de 
sportzaal van de Franciscusschool in 
Bladel onder leiding van Rob Plasmans.

De jeugd (vanaf ± 8 t/m16 jaar) op vrij-
dagavond van 18.30 tot 19.30 uur. De 
volwassenen (vanaf 16 jaar) op maan-
dagavond van 21.00 tot 22.00 uur en 
op donderdagavond van 20.30 tot 
22.00 uur.

Ben je nieuwsgierig geworden? Kom 
dan vrijblijvend kennismaken en doe 
gratis een training mee! Vergeet niet een 
trainingsbroek en T-shirt mee te nemen. 
Voor meer informatie kun je altijd kijken 
en/of een berichtje achterlaten op

www.hanmudobladel.nl

nen laten zien. “Ik heb het, net als de 
hele vereniging, ontzettend gemist. 
Natuurlijk hebben we vorig jaar zo-
mer wel wat kunnen doen, maar het 
voelt alsnog we al bijna anderhalf jaar 
stil staan. Lekker op zaterdag met de 
jeugd en families ‘op de klep’, al die 
kinderen lekker een appel en daarna 
een zakje chips. Op zondagochtend 
tosti’s, worstenbrood en koffie. En 
dan vanaf een uur op twaalf de eerste 
biertjes. Loop van de middag de mu-
ziek harder en gedurende de avond de 
barkrukken de lucht in!”

Hoewel Duizel een relatief klein dorp 
is, alhoewel er komt een flinke wijk bij 
(Duizel-Noord, red.), blijft DOSKO’32 
zowel binnen de jeugd- als de senio-
renafdeling een kerngezonde vereni-
ging. Op het veld met zeven jeugd-
teams en vier seniorenelftallen, maar 
ook financieel. “Afgelopen anderhalf 
jaar werd er door ons als bestuur 
goed op de centen gepast en hebben 
we zowel spelers als ook onze trouwe 
sponsoren een flinke korting op hun 
jaarlijkse bijdragen kunnen geven. Zo 
delen we samen de lasten. Of noem 
het ‘Door Onderling Samenspel Komt 
Overwinning’”, knipoogt Bart Verber-
ne, die na dit seizoen afscheid neemt 

als voorzitter. “Maar we gaan er nog 
een topjaar van maken; in 2022 be-
staan we 90 jaar, dus we gaan voor 
een knaller dit seizoen.”

Knallen, dat gaan ze doen in Duizel. 
Op het veld en ernaast. Kinderen, 
volwassenen en de vele vrijwilligers, 
waarvan de trouwste ploeg niet stilzat 
en veel onderhoud werd gepleegd. En 
of het nu de aanstaande huldiging van 
de jubilarissen is, de jaarlijkse kaart-
avond, de ‘gewone’ trainingsavonden 
of het Moaten Toernooi, wat na twee 
jaar eindelijk weer doorgang gaat vin-
den, ‘Sfeer op de Meer’ is er altijd!

Woon je pas in Duizel? Zin in een 
gezellig potje voetbal of gewoon 

een bakje koffie of biertje op 
donderdag of zondag? Iedereen is 
welkom, dus kom gerust ‘ns aan! 

Ze waren er in Duizel helemaal klaar voor. Splinternieuwe automatische 
beregeningsinstallatie aangelegd door de trouwe club van vrijwilligers én 
door de goedgespaarde centen van alle leden + het plaatselijke Gilde. Een 
nieuwe hoofdtrainer voor de groep. Een volledig jeugdteam toegevoegd 
aan de selectie en de kantine klaar voor ‘volle toeren’ met clubvrouw San-
dra aan het roer. En toen, dat weten we inmiddels, maar laten we vooruitkij-
ken in plaats van terug. Want eigenlijk is er niets veranderd. Eindelijk weer 
volop verenigingsleven aanstaande.

De jeugd heeft al lekker doorgevoet-
bald en gelukkig konden bijna alle 
senioren vanaf maart hun conditie op 

pijl brengen én houden. De vakanties 
zijn inmiddels voorbij, de trainingen in 
volle gang en de beker- en competi-
tiewedstrijden zijn aanstaande. Joris 
Tuns, hoofdtrainer van DOSKO’32, 
heeft er zin in. “Vorig jaar een goeie 
voorbereiding gedraaid en daarna ook 
lekker aan de competitie begonnen. 
Helaas stopte het na vier wedstrijden, 
waarvan ik er zelfs nog eentje miste 
door een quarantainegeval.” Tuns, 
TC en de spelersgroep hebben de lat 
hoog gelegd en gaan voor promotie 
dit jaar. “We willen bovenin meedoen 
en meedraaien tot de laatste dag. Er 
zit potentie, drive en rek in deze jonge 
groep die graag wil; dan moeten we 
het ook maar laten zien!”

Laten zien. Sandra Paridaans, sinds 
begin 2019 weer terug achter de bar 
op de Meer, kan niet wachten tot 
spelers en supporters zich weer kun-


