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 Van de voorzitter 

 
 

et is een prachtig zonnig weekend. Nog een beetje fris maar de 

lente lijkt te beginnen. 

Voor de verandering heb ik een weekend zonder judo. Geen 

toernooi om te scheidsrechteren, geen vergaderingen of andere 

bijeenkomsten. Of toch... Ik heb met een van onze senior leden Ivo 

Zweekhorst om de tafel gezeten om een paar zaken door te spreken. 

 

En een van die zaken is het wel en wee van Shi-Han. Woensdag 16 maart 

zitten we met een aantal doorgewinterde Shi-Hanners bij elkaar om het daar 

over te hebben. Na veertig jaar is het goed een pas op de plaats te maken. 

Een moment te nemen voor bezinning maar vooral ook voor toekomstbeelden. 

 

Maar eeuh. Shi-Han veertig jaar?!? Ik hoop voor velen geen verrassing meer. 

De activiteiten-/jubileumcommissie zal in ieder geval van zich laten horen. Hou 

de nieuwsberichten en de website in de gaten. 

 

Onlangs hebben we meegedaan met Krokus Events, net na de 

voorjaarsvakantie. Naast dat de lessen extra gezellig waren, met als afsluiting 

en limo en een snoepje, hebben zich een aantal nieuwe kinderen gemeld. Nog 

leuker zou het zijn om die ook weer in de lessen terug te zien.  

 

We zijn tenslotte nog steeds op zoek naar vriendjes en vriendinnetjes die 

lekker mee willen doen bij Shi-Han. Nodig ze gerust uit. Als jij het leuk vindt 

moet het voor hun ook wel leuk zijn! Wanneer komen ze langs? 

 

Ander goed nieuws is dat we een nieuwe zwarte band (1e dan) in ons midden 
hebben. We zijn erg trots op Daan ’t Hart  van harte gefeliciteerd! 

 

Tot slot kan ik natuurlijk niet afsluiten zonder te melden dat op 17 april de 

jaarlijkse clubkampioenschappen zijn. Daar is vanzelfsprekend iedereen bij, 

het wordt weer een groot judofeest. 

 

Als je je stem aan het bestuur wilt laten horen, aarzel niet: bestuur@shi-han.nl 

 

In ieder geval tot de clubkampioenschappen. Tot dan! 

Veel plezier op de judomat. 

 

André Nieuwenhout (Voorzitter) 
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 Contributie 
 

 

en klein stukje van de 

penningmeester in deze nieuwsbrief. 

 

Tijdens de algemene ledenvergadering op 18 

november 2016 is besloten de contributie te 

verhogen. 

 

De contributie voor het seizoen 2015-2016 per 1 

januari 2016 is als volgt: 

 Kleuterjudo € 110,00 

 Voor leden tot en met 15 jaar € 160,00 

 Voor leden vanaf 16 jaar € 200,00 
 

Anders dan u van ons gewend bent, gaan wij de 

contributiebrieven voor het volgende seizoen 

2016-2017 eind mei via de mail verzenden.  

 

 

 

 Ooievaarspas? Inleveren 
voor scannen! 
 

 

og niet alle ooievaarspassen zijn dit 

seizoen gescand. 

Willen de leden die van de ooievaarspas 

gebruikmaken en deze dit seizoen nog niet 

ingeleverd hebben, dit z.s.m. doen. Zodat de pas 

gescand kan worden en de korting verrekend kan 

worden. 

 

Met vragen kun je bij mij terecht via email: 

penningmeester@shi-han.nl 

 

 
 

Yvonne van Leeuwen (Penningmeester) 

 

 

 

 Judogroepen 
 

ls we kijken naar de aantallen van de 

judogroepen, dan zien we dat die bij de 

jeugd vanaf zes jaar nog niet echt groeit.  

De kleuterlessen zijn wel populair en die lopen 

gelukkig erg goed.  

 

Ik zou aan de judoka’s en ouders willen vragen 

om in je eigen omgeving andere kinderen 

enthousiast te maken voor het judo. Laat 

iedereen weten dat ze welkom zijn bij Shi-Han.  

 

Bij de senioren hebben we weer een mijlpaal, 

Daan ’t Hart heeft zijn 1e dan (zwarte band) 

gehaald. Dat examen wordt niet door de club 

afgenomen, maar door de judobond. Daan heeft 

een zeer goed examen afgelegd, er was geen 

twijfel dat hij zou slagen.  

 

Inmiddels zijn er een stuk of vier judoka’s bezig 

met het trainen voor hun 1e dan, twee voor hun 

2e dan, Steven Villerius voor zijn 3e dan en André 

Nieuwenhout voor zijn 4e dan.  

 

Ook is dit seizoen Erik Verhagen begonnen met 

het geven van judolessen aan onze jeugd. En een 

nieuwe judoleraar, en zeker één zoals Erik, geeft 

het judo weer een nieuwe impuls. Ik ben dan ook 

heel erg blij dat Erik ons is komen versterken.  

 

E 

N 
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Omdat we in ons jubileumjaar zitten worden er 

activiteiten georganiseerd door onze 

jubileumcommissie. En wat ik heb begrepen 

zitten daar ook activiteiten tussen op judogebied, 

waar ik erg enthousiast over ben. Maar, dat blijft 

nog even een verrassing.  

 

Ik wens in ieder geval iedereen weer veel 

judoplezier toe. 

 

 

Paul de Witt (Bestuurslid Technische Zaken) 

 

 

 

Activiteitencommissie 
 

Sint en Pieten feest 

 

Op 27 november was er door de 

activiteitencommissie van Shi-Han weer een sint 

en pieten feest georganiseerd. Ruim 30 van onze 

jongste judoka’s genoten van allerlei leuke 

Oudhollands spellen. Zoals koekhappen en 

spijkerpoepen. Met dank aan vele vrijwilligers 

werd het een top feest. Zeker toen aan het einde 

van het feest Sinterklaas met drie pieten een 

bezoekje kwam brengen.  

 

 

 

Vrijdagavondcompetitie 

 

Op 15 januari was er voor de tweede keer dit 

seizoen een vrijdagavondcompetitie. 33 judoka’s 

vochten voor de welbegeerde wedstrijdpunten. 

Daar kwamen mooie partijen uit. Deze competitie 

die heel erg geschikt is voor jonge onervaren 

wedstrijdjudoka’s wordt 4 keer per jaar 

georganiseerd.  

De derde vrijdagavondcompetitie op 11 maart 

was ook weer ouderwets gezellig. Iedereen had 

het zichtbaar naar zijn zin en de judoka’s deden 

weer erg hun best om mooie worpen en 

houdgrepen te maken. Maar ook het publiek van 

de eerste groep was ontzettend enthousiast door 

alle judoka’s continue aan te moedigen met 

applaus. Een prima sfeertje. 

 

Op de laatste vrijdagavondcompetitie op 27 mei, 

worden met de behaalde punten van eerdere 

toernooien de prijzen uitgedeeld. Dus wees erbij! 
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Judokamp 

 

Binnenkort hopen wij meer info te kunnen geven 

over het aankomende judokamp. De 

kampcommissie is druk bezig met de 

voorbereidingen. 

 

Clubkampioenschappen 

 

Op zondag 17 april vinden de 

clubkampioenschappen weer plaats. Tijdens de 

judolessen zijn de uitnodigingen weer uitgedeeld. 

Het toernooi is voor alle leden van jong tot oud. 

Het is een mooi moment om aan ouders, 

grootouders, ooms en tante te laten zien wat je al 

die tijd op de lessen hebt geleerd. Dus zet alvast 

in je agenda 17 april clubkampioenschappen!! 

 

Vrijwilligers 

 

De activiteitencommissie organiseert per seizoen 

meerdere activiteiten, blijkt het u leuk om een 

keer te helpen bij een van de activiteiten, geef u 

dan op via acitviteitencommissie@shi-han.nl 

Zonder vrijwilligers zijn we niks.  

 

Shi-Han telefoon nu ook WhatsApp 

 

Shi-Han gaat met zijn tijd mee. Dus kunnen 

mededelingen en afmeldingen voortaan ook via 

WhatsApp doorgegeven worden. Het 

telefoonnummer is ongewijzigd. Shi-Han 

telefoonnummer: 06-15160082 

 

 

De activiteitencommissie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nagekomen stuk: 

 

Speciale training 40-jarig bestaan 

 

Op vrijdagavond 18 maart 2016 was er een 

speciale judo training onder leiding van de heer 

Verhagen ('de Mees'), ter gelegenheid van het 

40-jarig bestaan van Shi-Han. Koos Verhagen is 

de grondlegger van Shi-Han en heeft jarenlang 

vele judoka’s opgeleid. Het was een leuk weerzien 

van oud-leden en ontzettend goed om weer eens 

samen op de mat te staan. Volgend jaar weer?  

Zie ook de foto’s op de website (met dank aan 

Jos Winnink). 

 

(Boven vlnr: Jolanda Horvath, Linda vd Helm, 

Marion Vink, Jeffrey van Rijn, Marten Edelman, 

Michel Horvath, Johan van Rijn, Frank Klein, Koos 

‘De Mees’ Verhagen, Kevin Vink, Ronald van 

Schie, Eric van Leeuwen. 

Onder vlnr: Erik Verhagen, Bob Bakhuis, Steven 

Villerius, André Nieuwenhout, Fred van Rijn, 

Ralph Oei) 

 

 

André Nieuwenhout (Voorzitter) 

http://www.shi-han.nl/judo_aikibudo.php?menu=NEWS&id=20160319164733&latest=true
http://www.shi-han-judo.nl/webbenizer_photo.php?album=pafaeeef&photo_nr=61&display=zoom
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Colofon: 

 
De Shi-Han-
nieuwsbrief 
verschijnt elke 
twee maanden 
en kan altijd 
leuke kopij 
gebruiken. Ook 
wat te melden? 
Mail het dan 
naar: 
 
info@shi-han.nl 
 
Bedankt! 

Contact 

Shi-Han 
Postbus 106 
2260 AC 
Leidschendam 
info@shi-han.nl  
 
Giro 4498444 
KvK Haaglanden 
27264947 
 

Afmelden 
training 

Een keertje 
verhindert? Meld 
je dan even af: 
 
tc@shi-han.nl, 
of: 
 
via de trainer 

Alvast bedankt 

 

Shi-Han Feliciteert!  
 

08 maart Floor Koene 

11 maart Jonne Lassche 

16 maart Nick Speelman 

17 maart Ricky van het Maalpad 

19 maart Anouar Moukhal 

19 maart Milo Sperber 

24 maart Anne-Marie te Giffel 

24 maart Melvin Klein 

28 maart Jasper Waaijer 

01 april Filip de Beurs 

06 april Jeroen Ottenhof 

07 april Elias van Uden 

08 april Justin Kousemaker 

12 april Keano Platje 

12 april Joey van der Zwan 

16 april Ralph Oei 

20 april Erik Koerselman 

21 april Gijs van Toor 

22 april Mart Braam 

23 april Roel de Munck 

25 april Damiano Huizenga 

27 april Eric van Leeuwen 

28 april Vinnie Jager 

29 april Ivo Zweekhorst 
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