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Het waait. Het regent. Het is koud. Kortom guur herfstweer. Toch trotseren 13 Oosterzeelse judoka’s de 
weerelementen en trekken een hen aangereikte, nog natte wetsuit aan. “Bibberend en huppelend kregen we 
deskundige uitleg van de twee begeleiders van Surfers Paradise te Knokke. Surfen in de herfst; goed zot dacht 
ik nog,” vertelt Gaëtan. 

Eénmaal het water in, verdwijnt echter alle lijden als sneeuw voor de zon. “De golfjes waren niet spectaculair, 
maar adequaat genoeg om ons beginners te entertainen. Peddelen, golfje nemen op de plank springen, vallen 
… en lachen. Hier en daar slaagden er toch enkelen in om een golf uit te rijden. Uiteraard werd dat dan door 
iiedereen aangemoedigd! Bovendien was de kou niet te voelen in het water. Fysiek, balans, doorzetting en 
groepsgevoel; bijna even leuk als een judotraining.”

Na de lunch sprongen de kersverse Beach Boys & Girls terug de Noordzee in, ditmaal in gezelschap van 
‘supzilla’s’, twee gigantische SUP’s (Stand-Up Paddle). “Wat braaf begon als een kleine race, ontaarde al snel in 
een mega-randori waarbij iedereen elkaar van de supzilla probeerde te kegelen. Daarna deden we nog enkele 
races - inclusief het occasionele gesaboteer - waarbij de ouderen het opnamen tegen de jonkies. Na een 
lekkere warme douche was het tijd om ons te amuseren op het droge met de longboards en de volleybal. 
IIedereen maakte plezier en beleefde een sportieve, uitdagende namiddag.”

Moe maar voldaan vertrokken de judoka’s aan het einde van de dag terug naar het binnenland. De teamgeest 
was versterkt; klaar voor het nieuwe judoseizoen. “Volgend jaar zeker opnieuw, maar misschien toch best in 
de zomer?,” mijmert voorzitter Jimmy Couchie.

KNOKKE – Surfen, da’s een sport die je 
normaal tijdens de zomer beoefent. Niet 
echt een herfstactiviteit dus. Dan ken je 
de stoere judoka’s van JS Oosterzele 
niet. Op 5 oktober 2019 namen ze deel 
aan een clubteambuilding die hen wel 
ver uit hun comfortzone haalde. 

OOSTERZEELSE JUDOKA’S WORDEN 
BEACH BOYS & GIRLS VOOR EEN DAG
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