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Voor de agenda 

21-24 Maart: 
Paasvakantie 

14,15 en 18 april: 
Judoexamens 

22 April: 
Familietraining 

28 April t/m 12 mei: 
Meivakantie. 

17 Mei: 
Technisch judoexamen 

 

 Van de voorzitter 
aat ik beginnen met Op 16 januari 2008 hebben wij de 

nieuwjaarsbijeenkomst gehouden. Wat mij betreft hadden er best meer 

mensen van Shi-Han aanwezig mogen zijn. Bij een vereniging gaat het 

tenslotte om de leden. Maar goed volgende keer beter denk ik maar. 

 

De toernooicommissie die bezig was met de voorbereidingen voor een groot 

toernooi heeft helaas de conclusie moeten trekken dat het op dit moment 

voor ons geen haalbare kaart is. Financieel ligt het uitermate moeilijk om een 

toernooi te organiseren waarbij de kosten voor de deelnemers in onze ogen 

redelijk blijven. Daarnaast is het krijgen van een goede locatie op een 

geschikt moment bijzonder lastig. Vele organisaties hebben hier mee te 

kampen dus wij zijn niet de enige. Maar dat laatste is wel een schrale troost. 

Het bestuur gaat zich bezinnen op de vraag: ―Hoe kunnen wij 

toernooiactiviteit in enige vorm weer binnen Shi-Han brengen.‖ 

 

Op 26 januari j.l. hebben  Bob Bakhuys en Toby Hollen examen voor hun 1-e 

Dan gedaan. Voor Bob verliep dit examen zoals gewenst. Toby mocht zich 

van de examencommissie nog geen judo-meester noemen. Hij mag het in 

mei van dit jaar opnieuw proberen. (zie voor een verslag elders in deze 

nieuwsbrief. 

 

Het bestuur van Shi-Han en dat van Budosport Rust hebben de taak op zich 

genomen om met plannen te komen voor de accommodaties voor de 

vechtsportverenigingen in Leidschendam. Overleg met andere verenigingen, 

voorzover zij geïnteresseerd zijn, zal eind maart tot een plan moeten leiden 

dat aan de wethouder zal worden aangeboden. Dit alles in het kader van de 

nota Binnensport die de gemeenste Leidschendam-Voorburg aan het 

voorbereiden is. Van onze kant zullen wij proberen om meer en betere 

voorzieningen te krijgen dan we op dit moment hebben. Dat is overigens wel 

nodig ook nu we feitelijk een ledenstop hebben op de maandag en de dinsdag 

voor judoka’s tot 12 jaar.  

 

Veel actieve leden is prachtig natuurlijk, maar we moeten onze sporten wel 

op een prettige wijze kunnen blijven beoefenen. 

 

Jos Winnink (voorzitter)  

L 
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Wedstrijdagenda 

14 maart: 
Vrijdagavondcompetitie 

16 maart:   
Instaptoernooi 

6 April: ZH 
kampioenschappen -15 

20 April: 
Clubkampioenschappen 

27 April: 
Tegeltjestoernooi 

3 mei: Slingerland Open 
Capelse 

18 mei:  
Instaptoernooi 

 

 

 12e Open Schiedamse Judo kampioenschap  
p de open Schiedamse was Shi-Han vertegenwoordigd met twee 

judoka’s te weten Daan ’t Hart en Maarten van den Boom. Helaas was 

het voor Maarten een slecht begin daar hij tot twee maal toe te zwaar 

was voor zijn gewichtsklasse. De mogelijkheid overgeplaatst te worden naar 

een zwaardere poule behoorde niet tot de mogelijkheden. Dat betekende dus 

als supporter naar zijn maat Daan kijken.  

 

Daan zat in een zeer grote poule wat de nodige wachturen met zich 

meebrengt. De eerste partij was er een van korte duur. Beide heren hadden 

dezelfde specialiteit welke de  tegenstander van Daan net wat beter 

uitvoerde. De stand was verloren met ippon. De tweede wedstrijd ging beter 

en duurde bijna de gehele tijd. Een echte uitputtingslag voor Daan. De 

tegenstanders trainen vaker en hebben dan ook net meer finesse en conditie. 

Desalniettemin zagen we een leuke wedstrijd met over en weer kansen. 

Helaas ging ook deze partij met ippon verloren. Daan, er zit zeker meer in al 

is daar nog extra trainingsarbeid voor nodig. 

 

Ivo Zweekhorst (Technische commissie) 

 

 Zuid-Hollandse kampioenschappen -20 
p zondag 27 januari 2008 werden het goed georganiseerde en 

leerzame jaarlijkse Zuid-Hollandse Kampioenschappen tot 20 jaar 

gehouden.  De nummers 1 en 2 worden automatisch geplaatst voor 

de Nederlandse Kampioenschappen.  

 

SHI-HAN (Lu-Gia-Jen) werd die dag door Kevin Vink en Toby Hollen 

vertegenwoordigd in dezelfde gewichtklasse, namelijk de klasse tot 81 kg dat 

samen met de klasse tot 73 kg de drukst bezette gewichtklasse is. Onder 

de deelnemers bevonden zich enkele (district)toppers en wedstrijdjudoka's 

die net onder dat niveau zitten.  

 

Een gunstige loting vooraf is daarom van belang om de finales te halen. 

Kevin heeft 1 wedstrijd gewonnen en ik heb geen overwinning behaald. Maar 

het was een leuk en leerzaam toernooi. 
 

 

 

Toby Hollen (Lid Shi-Han) 

 

O 

O 
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Belangrijk om te weten: 

Wilt u meer weten over 
judo of aikibudo dan 
staan onze 
enthousiaste leraren u 
graag te woord als u 
eens langskomt bij onze 
dojo in Sportcentrum de 
Fluit of u kunt bellen 
met 070 - 320 43 81.  

 Vrijdagavondcompetitie  
inds twee seizoenen organiseert shi-han de vrijdagavond 

competitie. Dit is een kleinschalig toernooi voor de beginnende 

wedstrijdjudoka. Op een informele wijze draaien de judoka’s en 

enthousiast vier keer per jaar hun wedstrijden op de mat waar normaal de 

lessen plaatsvinden.  

 

Afgelopen 18 januari 

2008 was er weer 

een vrijdagavond-

competitie. Met een 

brede lach werd er 

gestreden om de 

punten. De groep 

vertegenwoordigde 

de leeftijden van 4 

(!) tot en met 13 

jaar. Moe maar 

voldaan en voorzien 

van een snoep en 

wat drinken keerden 

de judoka’s 

huiswaarts.  

  

Sinds een aantal jaren bestaat de samenwerking met sportvereniging 

Stompwijk ’92 waardoor de judoka’s ook andere collega’s op de mat 

ontmoeten. Vanaf het begin is het animo erg hoog en vooral enthousiast. Niet 

alleen de hoeveelheid deelnemers maar ook het publiek is rijkelijk 

vertegenwoordigd. De wedstrijden vinden op twee matten plaats met officiële 

scheidsrechters. Deze zijn echter gekleed in judopak om zo de informele sfeer 

te benadrukken. Op elk toernooi kan je punten verdienen. Alleen de 

deelname is al goed voor 10 punten. Per wedstrijd vergroot je het aantal 

punten wat aan het eind van het seizoen tot een totaal leidt. Op de laatste 

avond worden de prijzen onder alle deelnemers verdeeld.  

 

 

Ivo Zweekhorst (Technische commissie) 

S 
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Nieuwjaarsborrel 
atchmos Leidschendam, 16 januari 2008.  

 

Het bestuur heeft met een aantal leden het glas geheven op het nieuwe 

jaar. Onder het genot van een drankje en een borrelgarnituur werd even 

teruggeblikt op het afgelopen seizoen:  

Succesvol, hard gewerkt, veel plezier en  een stijgende lijn. 

 

Tot slot werd er een toast uitgebracht voor het jaar 2008: 

Een gezond en sportief jaar toegewenst! 

 

Emile Dinaux (niet-judo zaken) 

 

Clubkampioenschappen 
este judoka’s, 20 april is het weer zover. Dan zijn er weer 

clubkampioenschappen. Het valt dit keer niet op Moederdag, zoals 

vorig jaar wel het geval was en dus kan iedereen meedoen. Het 

toernooi is geschikt voor zowel de allerkleinsten als voor de oudere judoka’s. 

De clubkampioenschappen zijn er voor leden van Shi-Han en voor de leden 

van Stompwijk’92. Er zijn weer leuke prijzen te winnen en we hebben voor 

iedereen een presentje. De aanmeldingsbrief voor dit toernooi krijgt u 

binnenkort.  

 

Dus schrijf alvast in u agenda zondag 20 april in de middag, 

Clubkampioenschappen Shi-Han /Stompwijk’92. 

 

Liesbeth Teunissen (Wedstrijdcommissie) 

 

Familietraining 
ij Shi-Han wordt ongeveer 2x per jaar een familietraining 

gehouden. Dit houdt in dat de ouders, grootouders of verzorgers van 

de judoka’s met de les mee mogen doen. U leert op een leuke manier 

wat er van de kinderen verwacht wordt tijdens de judoles. Zo leert u o.a.  

valbreken en hoe u een worp moet maken. Dit alles samen met uw kind of 

kleinkind. Erg leuk dus! Deze training wordt gehouden in de week na de 

examens. De familietraining is er deze keer alleen voor de judoka’s die 

trainen op dinsdag 15 april bij Paul de Witt. Dus 15 april mag u samen met 

uw kind meetrainen! De judoka’s die op maandag en vrijdag les hebben bij  

Matthijs Winnink krijgen een speciale judoles.  

 

Dus schrijf alvast in uw agenda 15 april:  familietraining!  

 

Liesbeth Teunissen (Wedstrijdcommissie) 

S 

B 

B 
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 Bob judo-meester, Toby nog even niet 

et district Zuid-Holland van 

de JBN organiseerde op 
zaterdagavond 26 januari 

2008 in sporthal Overbosch examens 

voor de 1e, 2e en 3e-Dan Judo.  
 

Shi-Han was aanwezig met twee kandidaten. Bob Bakhuys en Toby 
Hollen mochten die avond laten zien of ze de 1e Dan [meestergraad] 
waardig zijn. 
 

Toby moest in de eerste groep van kandidaten examen doen. Hij had 
de ondankbare taak om als eerste examen te mogen doen. Hij hoefde 

geen kata [series van verplichte judotechnieken in een vaste volgorde] 
te laten zien. Toby had op 

verschillende judotoernooien 100 
punten behaald zodat hii vrijstelling 
kreeg voor het nage-no-kata. Toby en 

ook Bob deden hun best. Zoals hier 
een vliegende Bob laat zien nadat hij 

door Toby met een offerworp [ma-
tomoe-nage] is gegooid. 
 

Helaas voor Toby was de examencommissie van mening dat hij het 
beoogde niveau behorende voor 1e Dan nog niet liet zien op zijn 

examen. Dus rest niets anders dan een hernieuwde poging in mei 
2008. 
 

Bob mocht in het tweede deel van 
de avond optreden. In het najaar 

van 2007 liep Bob een vrij ernstige 
enkelblessure, zodat het er even 
naar uit heeft gezien dat hij deze 

examendatum zou moeten laten 
schieten. Gelukkig was dit niet het 

geval. Kevin Vink was meegekomen 
voor het kata- en Toby voor het 
techniek gedeelte van het examen. 

Zoals gezegd liet Bob samen met 
Kevin een zeer goede uitvoering van het nage-no-kata zien. Op de 

foto de techniek kata-guruma.  
 
 

 

H 
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Vervolg van pagina 5:  

Na het nage-no-kata legde Bob het techniek gedeelte van zijn examen 

af. Toby was bij dit gedeelte zijn partner. Ook dit gedeelte van het  
examen verliep uitstekend. Het examen behoorde dan ook tot één van 
de betere examens van die avond. De examencommissie was dan ook 

zonder twijfel van mening dat hetgeen Bob had laten zien een 1e 
Dangraad rechtvaardigde.  

 

  

 
 

Mees Verhagen was zichtbaar 

tevreden met het door Bob behaalde 
resultaat. Een resultaat dat na vele 

uren van trainen en bijslijpen kon 
worden behaald. Helaas was de afloop 
van deze dag voor Toby niet wat 

gehoopt was.  
 

 
 

 

De stemming was er na afloop echter 
niet minder om en in mei is er voor 

Toby weer een mogelijkheid. 
 
Shi-Han is met Bob weer een 

waardige Dan-houder rijker.  

Jos Winnink (voorzitter)  
 
 

[Op onze website www.shi-han.nl treft u de foto's aan en tevens een YouTube 

film van  5 minuten met de hele nage-no-kata.]
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Aikibudo agenda 

8 en 9 maart: 
Nationale Aikibudo stage 
o.l.v. Rionel 

 

12 en 13 april: 
internationale stage en 
seminar Aikibudo 

 

3 en 4 mei: 
internationale stage Daito 
Ryu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Aikibudo stage 27 januari 2008 
et district Zuid Holland van de judo Bond Nederland organiseerde 

zondag 27 januari 2008 een aikibudo stage. Namens Shi-Han waren 

Esther van Diggelen, Monika Verheij-Grzymek  en Liesbeth Teunissen 

aanwezig bij de aikibudo stage, die deze keer werd gehouden in Gorinchem. 

De stage werd gegeven door Marco van Katwijk, 3e Dan Aikibudo en Rob 

Breedveld, 5e Dan Aikibudo.  

 

 

 
 

Na een goede warming-up begonnen we onder leiding van Marco van Katwijk 

aan Te hodoki’s [handbevrijdings technieken]. Deze technieken werden 

gevolgd met verschillende aanvallen zoals Mukae Daoshi en Shiho Nage. Na 

de pauze werd de training geleid door Rob Breedveld. Hier stonden de stoot 

technieken centraal. Zo leerde we hoe we moesten stoten. En vervolgens hoe 

we ons moesten verdedigen op Tsuki Chudan [stoot naar de buik] en Tsuki 

Jodan [stoot naar het gezicht].  

 

Het was een leerzame stage. Het was 

lekker druk, misschien iets te druk voor 

de grootte van de zaal. Wel leuk om te 

zien dat zoveel mensen plezier hebben 

met het uitoefenen van aikibudo. Het is 

dan ook een leuke en leerzame 

vechtkunst. Aikibudo wordt bij Shi-Han 

gegeven elke dinsdagavond van 21.00 tot 

22.00 uur door Erik Verhage 4e dan. Heb 

je interesse kom gerust een keer langs! 

 

Liesbeth Teunissen (Wedstrijdcommissie) 

 

H 
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  Hygiëne: Nagels knippen en andere zaken  
ij Shi-Han zijn wij (leraren en bestuur) in eerste instantie 

verantwoordelijk voor de veiligheid en hygiëne van de judoka’s. Maar 

judoka’s en ouders kunnen daar ook een steentje aan bijdragen. 

 

Bijvoorbeeld door te zorgen voor kort geknipte nagels. Lange nagels geven 

de volgende problemen: 

 

 Een gevaar voor anderen. Lange nagels op snelheid zijn net 

scheermesjes. Dit is meteen de belangrijkste reden voor kort geknipte 

nagels. 

 Een gevaar voor jezelf. Een lange nagel kan makkelijk blijven haken. 

Het zou niet de eerste keer zijn dat een te lange nagel van vinger of 

teen wordt afgerukt! 

 Het is niet hygiënisch. Achter lange nagels kan makkelijk vuil 

achterblijven. 

 Als laatste: je kan je tegenstanders niet goed vastpakken met lange 

nagels aan je vingers. 

 

Een keer per week je nagels knippen, bijvoorbeeld vlak voor of de avond voor 

de training is voldoende. 

 

Ook is elke judoka verplicht om slippers bij zich te hebben. Buiten de mat 

moeten de judoka’s slippers dragen. Naar het toilet gaan op blote voeten of 

met sokken is ten strengste verboden. Het is niet goed voor de judoka zelf, 

maar vuil van het toilet wordt ook mee de mat opgenomen. 

 

En dan wat tips speciaal voor meisjes. Meisjes met lang haar willen graag de 

mooiste haarspeldjes e.d. aandoen. Met name voor de eigen veiligheid mogen 

alleen elastieken zonder harde stukken worden gedragen. Dus geen hard 

plastic of metaal in je haar doen.  Als je hier op valt kan dat lelijke wonden 

opleveren.  En voor iedereen: geen sieraden op de judomat. Geen 

armbandjes, oorknoppen of –ringen. 

 

Help Shi-Han met veilig sporten van onze judoka’s! 

 

Paul de Witt (judo leraar) 

 

B 
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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: 
 
nieuwsbrief@shi-han.nl 
 
Bedankt! 

Contact 

Shi-Han 
Postbus 106 
2260 AC Leidschendam 
(070) 320 43 81 
info@shi-han.nl 
 
Giro 4498444 
KvK Haaglanden 
27264947 
 

Afmelden training 

Een keertje verhinderd? 
Meld  je dan even af: 
 
info@shi-han.nl, of: 
 
06 306 431 78 
(alleen bereikbaar tijdens 
lesuren) 

Alvast bedankt 

 Vrijwilligers! 
hi-Han is een vereniging die afhankelijk is van vrijwilligers. 

Gelukkig zijn er altijd mensen die ons ondersteunen bij het uitvoeren 

van onze activiteiten. Ondanks eenieder zijn drukke agenda en 

werkzaamheden weet u tijd voor Shi-Han in te plannen.  

 

Zo openbaart dit seizoen wederom het probleem van het verkrijgen van 

mattenleggers voor de judomat. Bij de start van het seizoen stond de groep 

paraat al zorgde het optreden van blessures en het kiezen van andere 

prioriteiten een tekort aan mattenleggers. Gelukkig hebben wij een aantal 

personen bereid gevonden een stapje extra te doen.  

 

Daarvan willen wij er twee uitlichten. Sebastiaan Bon en Jelt Verberne zorgen 

ervoor dat iedere dinsdag een judomat gereed ligt voor de judoles. Met name 

Jelt, die er vaak alleen voor stond, blijft trouw en verving zijn collega’s. Nu 

wordt hij met veel inzet geassisteerd door Sebastiaan.  

 

Naast het mattenleggen heeft Jelt zijn eerste stap als toekomstig leraar 

gezet. Vanaf januari assisteert hij Matthijs Winnink met het lesgeven. Hij 

volgt daarmee Bob Bakhuys op die het lesgeven niet meer kan combineren 

met zijn werkzaamheden. Met de invulling van de functie assistent-leraar 

krijgen de gevorderde judoka’s de kans zich verder te ontwikkelen en is er 

een helpende hand bij het toezicht in de lessen.  

 

Hierbij willen wij Bob, Sebastiaan en Jelt bedanken voor hun inzet en hopen 

nog vele jaren een beroep op hun te kunnen doen. De continuïteit van Shi-

Han kan alleen met behulp van uw steun worden gegarandeerd. 

 

Ivo Zweekhorst (Technische commissie) 

 

S 


