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Voor de agenda

17 Mei:
Technisch judoexamen

13/14 juni:
Zomerkamp

3 en 4 mei: Aikibudo stage 
Daito Ryu.  

 Van de voorzitter
p het moment dat ik dit schrijf is de lente eindelijk begonnen. We zijn al 
weer in het laatste deel van het seizoen 2007 - 2008 beland. De 
clubkampioenschappen zijn geweest evenals de voorjaarsexamens. Op 

de agenda staan nog het dan-examen van Toby Hollen en natuurlijk het 
z☼merkamp. Ook zijn er tot aan de zomer nog enkele toernooien, zoals een 
tegeltjestoernooi op 25 mei a.s. en een instaptoernooi op 18 mei. Ook de 
vrijdagavondcompetitie zal voor de zomer nog een keer plaatsvinden.  

O

De voorjaarsexamens bij Shi-Han zijn weer afgenomen en ook deze keer was er 
sprake van een duidelijke vooruitgang in kennen en kunnen bij de judoka’s. 
Hoe hoger de graduatie des te meer wordt er van de judoka gevraagd. Evenals 
voorgaande keren waren de leraren tevreden over de afgelegde examens. Op 
zaterdag 17 mei doet Toby Hollen examen om zijn meestergraad (1-e Dan) bij 
het judo te behalen. Ik wens hem veel succes vanaf deze plaats en hoop die 
dag wederom een nieuwe meester in het judo bij Shi-Han te mogen begroeten.

Op 20 april hebben we wederom in samenwerking met Stompwijk ’92 de 
clubkampioenschappen gehad. Door een wat ongelukkige samenloop van 
omstandigheden (de viering van de 1e communie op dezelfde dag) konden er 
van Stompwijk’92 minder judoka’s meedoen dan gepland. Maar evengoed 
waren er in totaal 72 deelnemers een duidelijke stijging ten opzichte van vorig 
jaar. Voor een verslag zie elders in deze nieuwsbrief. Tijdens de pauze van de 
clubkampioenschappen hebben we officieel de vlag met het nieuwe embleem 
onthult. De oude vlag hebben we aan de heer Verhagen teruggeven.

Overleg met de gemeente Leidschendam-Voorburg over de 
sportaccommodaties in het kader van de komende nota Binnensport zijn nog 
niet afgerond. Maar het proces zou wat Shi-Han betreft wel tot resultaten 
mogen leiden op vrij korte termijn, omdat we nog steeds een ledenstop voor 
judoka’s tot 12 jaar hebben. 

Er zullen wijzigingen komen in het lerarenkorps. Zo is Matthijs Winnink niet 
meer in staat, om vanwege zijn werk, het eerste uur op de maandag en het 
eerste uur op de vrijdag les te geven. Op dit moment is een en ander geregeld 
en wordt nu nagedacht over een definitieve oplossing. 

Leden en ouders van leden die wat in de vereniging willen en/of kunnen 
betekenen worden van harte uitgenodigd om zich bij het bestuur en/of de 
leraren te melden. Als vereniging kunnen wij niet zonder de hulp en inzet van 
de leden en hoe meer hulp en handen des te meer kan er georganiseerd 
worden.

Jos Winnink (voorzitter) 

Nieuwsbrief
Jaargang 4, nummer 11 — Leidschendam, 13 mei 2008.
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Wedstrijdagenda

18 mei:
Instaptoernooi

25 mei: 
Tegeltjestoernooi

30 mei:
Vrijdagavondcompetitie

8 juni:
4e Mahorokan Westland

 Clubkampioenschappen 2008 
p 20 april j.l. hebben wij weer in samenwerking met Stompwijk ’92 
de clubkampioenschappen gehouden. De laatste jaren zien wij gelukkig 
weer een stijging van het aantal deelnemers en dat was ook dit jaar 

weer het geval. In totaal waren er 72 deelnemers.
O

Het was een echt judofeest die middag. Er werd met overgave door de 
judoka’s gestreden onder de leiding van de 
scheidsrechters Albert v.d. Mast en Lenneke 
IJzendoorn,  die in het verleden zelf bij Shi-
Han is begonnen. 

De judoka’s werden fanatiek aangemoedigd 
door de vaders, moeders, opa’s en oma’s op 
de tribune, die goed gevuld was. Ondanks de 
lange zit hebben de judoka’s zich zeer 
voorbeeldig gedragen door voortduren op de 
banken te blijven zitten.

Helaas werd het door het grote aantal deelnemers en een (achteraf gezien) 
geen handige indeling van de 
judoka’s later dan gepland. Volgend 
jaar zullen we proberen om het 
toernooi zodanig te organiseren dat 
het een minstens even groot 
judofeest is, maar dat de duur wat 
korter is. Dit kunnen we doen door 
op bijvoorbeeld drie in plaats van op 
twee matten te werken.
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Vervolg clubkampioenschappen...

De judowedstrijden werden onderbroken door een demonstratie van de groep 
Aikibudoka’s van Shi-Han onder leiding van Erik Verhagen.

Naast het uitreiken van de gewone 
prijzen werden wederom de Frans La 
Vos wisseltrofee voor de judoka van 
het jaar uitgereikt.

Door de inzet van alle deelnemers, 
de vrijwilligers en de scheidsrechters 
hebben deze gebeurtenis tot een 
middag waar met plezier en 
voldoening op kan worden 
teruggekeken.

Uitslagen
Judoka van het jaar is geworden:
1 Jelt Verberne
2 Toby Hollen
3 Bram van Toor

Winnaar van alle categorieën jeugd 
is:
1 Marcel van Schie
2 Jordan Frederiksz
3 Maarten van der Boom

De rest van de uitslagen en de 
foto's zijn te zien op www.shi-Han.nl

Jos Winnink (voorzitter)
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 Tegeltjestoernooi 2 maart
ondag 2 maart was het eerste tegeltjestoernooi van 2008. Door een 
communicatiefout was de deelnemerslijst niet bij de juiste persoon 
terecht gekomen en wist coach Eric niet wie er allemaal zouden komen. 

Omdat Eric niet alle judoka’s van Shi-Han kent en andersom, zijn daardoor niet 
alle judoka’s gecoacht en dat is jammer. 

Z
Coach en judoleraar Eric heeft daar een mooie oplossing voor gevonden. 
Knaloranje truien met op de achterkant het Shi-Han logo en het woord 'Coach' 
erop. De judoka’s zijn nu voorzien van emblemen dus in de toekomst zal dit 
probleem niet meer voorkomen. De judoka’s die Eric wel heeft gezien hadden 
goed werk afgeleverd en goed gejudood. De één heeft wat verloren, de ander 
wat gewonnen. Coach Eric was trots op jullie.

Liesbeth Teunissen (wedstrijdcommissie)

 Tegeltjestoernooi 27 april
ls coach ben je toch bang dat op zondag 27 april (het begin van de 
meivakantie) er weinig Shi-Han judoka’s zijn. Had ik mij toch even 
vergist; Maar liefst tien Shi-Han  judoka’s stonden op de mat. En hoe! 

Allemaal hebben ze geknokt als leeuwen. 
A
Jouad El Ajar was als eerste. Als kleinste toch maar even twee partijen 
winnen; goed gedaan. Bram van Toor was heer en meester op de mat en won 
alle partijen. Daan Veenstra stond ook goed te knokken en wist één partij 
overtuigend te winnen. Victor Weise had een zware poule met ervaren 
judoka’s, maar wat er ook gebeurde hij ging elke keer als een olympische 
kandidaat de mat op. Kortom ook zo’n gigant. Ook Wessel had geen 
makkelijke poule. Maar ook Wessel ging er elke keer weer tegenaan. Dit zijn 
de jongens waar een coach voor komt. Niels Bauman won drie partijen en was 
goed aan het judoën. Net als Tristan Rondeltap die al zijn partijen won. Owen 
van Hooijdonk moest van de coach zelf initiatief nemen en deed dat dan ook. 
Met name de laatste partij heeft hij zelf naar zich toe getrokken. Alex Sieders 
stond ook als een beest te judoën, maar had last van zijn knie. Maar toch 
doorgaan. En Niels Boenders is voor niemand bang of ze nou een kop groter 
zijn of niet. 

Als coach heb je op deze manier een heel goede zondag. Enthousiaste judoka’s 
met hun ouders die allemaal goed hun best hebben gedaan. 
Dus: als coach heb ik erg genoten. Shi-Han is trots op jullie!

Paul de Witt (Coach en judoleraar)
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 Vrijdagavondcompetitie 15 maart
rijdag 15 maart was er weer een vrijdagavond competitie. Deze keer 
stonden er 23 judoka’s van Shi-Han en Stompwijk’92 op de mat. De 
judoka’s leren op een leuke speelse manier hoe het is om wedstrijdjes 

te doen. Zo is er een heuse wedstrijdtafel met een scorebord en zijn er 
scheidsrechters en coaches aanwezig. De vrijdagavond competitie is er om 
judoka’s het wedstrijdelement van judo te laten ervaren. Zo kunnen ze zien of 
ze het leuk vinden om wedstrijden te doen en daarna doorstromen naar een 
tegeltjes of instaptoernooi. 

V

De judoka’s die vrijdag 15 maart hebben meegedaan hebben leuke dingen 
laten zien. Sommige judoka’s waren binnen enkele seconden klaar andere 
deden er iets langer over. Na afloop was er iets te drinken wat lekkers voor de 
moegestreden judoka’s. 

De volgende vrijdagavond competitie zal waarschijnlijk in Stompwijk worden 
gehouden. De datum van de nieuwe vrijdagavondcompetitie is 30 mei. Plaats 
en tijden worden nog bekend gemaakt via een brief, de site en het prikbord. 
Dus houd deze in de gaten en dan hopen we jullie bij de volgende 
vrijdagavond competitie weer terug zien.

 Shi-Han telefoon
hi-Han heeft een telefoonnummer waar je naar toe kunt bellen als je 
niet naar een training gaat maar ook als je je hebt ingeschreven voor 
een wedstrijd en onverhoopt niet mee kan doen omdat je ziek bent 

geworden bijvoorbeeld. 
S
Dit laatste is erg belangrijk omdat de coach je verwacht en anders voor niets 
in een judozaal zit te wachten. Daarom is het heel belangrijk dat je je opgeeft 
voor een toernooi. Bij de grote toernooien is dit verplicht maar bij een 
tegeltjestoernooi niet. Toch wil ik iedereen vragen zich vooraf in te schrijven 
zodat de coach van te voren weet wie er komt. 

Het nummer wat je kunt bellen bij afmelding is: 06-306 43 178

Liesbeth Teunissen (Wedstrijdcommissie)
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 Instaptoernooi 16 maart
ondag 16 maart werd er in sporthal Overbosch in Den Haag weer een 
Instaptoernooi gehouden voor de wedstrijdjudoka's in de regio. Shi-Han 
werd door 4 deelnemers vertegenwoordigd. In de ochtend moesten 

Owen van Hooijdonk, Thomas Koopman en Niels Boender het strijdtoneel 
betreden. Thomas ging goed van start en won een zwaar bevochten eerste 
wedstrijd met een half punt. Zijn tweede partij volgde snel en een sterkere 
tegenstander weerhield hem van de winst. De laatste partij duurde 5 seconden 
te kort, anders had Thomas op het laatste moment een tweede winstpartij 
kunnen pakken.

Z

Owen van Hooijdonk had meer moeite met wakker worden dan Thomas. Zijn 
eerste partij ging vrij vlot verloren. Des te meer was Owen gebrand op het 
winnen van zijn overige partijen. Met slim en aanvallend judo won Owen zijn 
twee volgende partijen, beide met een vol punt.

Niels Boender was wel wakker aan de start verschenen. Niels stond als een 
huis en liet zich niet aan de kant zetten. De eerste partij won hij overtuigend 
met een vol punt, en in een zware laatste partij kon hij toch de winst naar zich 
toe trekken. 

Bram van Toor deed vandaag voor het eerst mee en vond het allemaal nog erg 
spannend. Hij had al eens aan andere toernooien mee gedaan, maar nog niet 
zo groot als deze. Duidelijk was te zien dat hij zich van zijn zenuwen ontdeed 
en iedere partij beter ging judoën. Helaas kon hij geen partij winnen vandaag, 
maar ik ben er van overtuigd dat dit volgende keer zeker gaat lukken.

 Examens april 2008
et was dit jaar een erg 
bewogen examenweek! 
Op maandag ging het zelfs 

zover dat we het pand moesten 
ontruimen, omdat ergens een 
brandmelder alarm sloeg. Dit mocht 
de examenpret (stress?) niet 
drukken. 

H

Er werden goede resultaten behaald 
op de examens door zowel de 
jongsten als de oudsten. Zowel 
staand als in het grondwerk zat er 
veel kunde en pit in de technieken. Namens alle leraren wil ik de judoka's 
feliciteren met hun nieuw behaalde banden en slippen.

Matthijs Winnink (coach)
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 Aangenaam: 
De Judo Bond Nederland is de landelijke organisatie die de belagen 
behartigd voor alle aangesloten clubs en individuele leden voor judo, jiu jitsu 
en aikido. De JBN organiseert toernooien op alle verschillende niveaus, 
verzorgt de opleidingen en bijscholingen voor scheidsrechters en biedt talenten 
de mogelijkheid de top van het judo te bereiken.

"Maar ik doe geen wedstrijden, waarom zou ik dan lid worden?"
Dit is zonder twijfel de meest gestelde vraag. Voor velen is de JBN een 
organisatie die uitsluitend actief is in het organiseren van wedstrijden. De JBN 
kan en doet echter nog veel meer. Feitelijk is de wedstrijdorganisatie slechts 
een klein onderdeel.

De graduaties (slippen, banden en dan-graden) zijn onlosmakelijk met judo en 
jiu jitsu verbonden. Elke les werkt toe naar het behalen van de volgende 
graduatie. Voor leden van de JBN worden de graduaties officieel geregistreerd. 
Elk lid ontvangt een eigen paspoort waar alle behaalde graduaties in vermeld 
staan. Daarnaast ontvangt elk lid de Nationale Sportpas, waarmee interessante 
kortingen kunnen worden verkregen bij grote, landelijke winkelketens. Alle 
leden ontvangen 4 keer per jaar JudoVisie, hét tijdschrift met het laatste 
nieuws en ontwikkelingen binnen de JBN.

Plezier in de sport is één van de belangrijkste redenen om te blijven sporten. 
Hierbij is het is belangrijk dat de judolessen worden gegeven door goed 
opgeleide leraren. Hierdoor worden de lessen niet alleen leuker maar ook 
veiliger. De JBN verzorgd jaarlijks opleidingen voor judo/jiu jitsu/aikido leraren 
op verschillende niveaus. De JBN heeft een aansprakelijkheidsverzekering waar 
alle leden van de JBN een beroep op kunnen doen in het geval er wat mocht 
gebeuren tijdens de judoles.

Tot slot verstrekt de JBN informatie over alles wat te maken heeft met judo/jiu 
jitsu/aikido, heeft het een eigen website (www.jbn.nl) met het laatste nieuws 
en een webshop, biedt het ondersteuning aan de aangesloten verenigingen en 
sportscholen middels verenigingsadviseurs en streeft het continu naar 
verbetering van kwaliteit en aanbod door het aanvragen en uitvoeren van 

projecten samen met de aangesloten clubs en 
leden. 

Kortom, genoeg redenen om je sport, je club en de 
JBN te ondersteunen! Meld je nu aan als lid van de 
JBN. Inschrijfformulieren zijn verkrijgbaar via de 
vereniging. Aanmelden kan ook via de website van 
de JBN (www.jbn.nl).

Bart Hendriks (Verenigingsadviseur JBN)
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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

 Versterking gezocht!
hi-han is een vereniging en draait op vrijwilligers. Mede hierdoor 
kunnen wij onze leden een uitstekend product bieden tegen een lage 
prijs. De 'kern' van actieve leden binnen de vereniging wil graag een 

extra vrijwilliger aantrekken voor de functie van:
S
PR-manager
Thans is dit een extra taak voor de webmaster, maar die wil zich helemaal 
concentreren op de aankomende nieuwe website en deze PR-taak wordt het 
liefst ondergebracht worden bij een nieuwe vrijwilliger:

De werkzaamheden bestaan uit:
 Opmaak en eindredactie van de nieuwsbrief (om de twee maanden).
 Soms een stukje indienen bij de locale krant.

De gevraagde vaardigheden zijn:
 Goed gevoel voor taal en eindredactievaardigheden

 Goede behendigheid met MS-Word.

 Basisvaardigheden voor fotobewerking zoals verkleinen etc.

Wie wil deze belangrijke taak op zich nemen? Inlichtingen bij ondergetekende 
of bij de voorzitter, Jos Winnink (jos@shi-han.nl). 

Alvast bedankt en met sportieve groet!

René Maassen (Webmaster)
webmaster@shi-han.nl

 Zomerkamp 2008
ok dit jaar zijn wij van plan om een Zomerkamp te organiseren. 
Noteer deze data vast in je agenda: vrijdag 13 juni en zaterdag 14 juni 
2008.O

Wij hopen op sportieve dagen, heel veel plezier en heerlijk weer.
Wij zullen jullie van alles op de hoogte houden en de inschrijfformulieren 
volgen snel.

Met vriendelijke groet,

De Zomerkamporganisatie
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