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Voor de agenda

1 september:
Start nieuw seizoen

13 september:
Strandtraining!

21 september:
Tegeltjestoernooi

23 november:
Tegeltjestoernooi

���� Van de voorzitter
o, het seizoen zit er weer bijna op dus is het tijd is om op het afgelopen
seizoen terug te blikken.Z

Paul de Witt heeft aangegeven dat hij het lesgeven
niet meer kan combineren met zijn werk. Jarenlang
heeft hij de trainingen bij Shi-Han op de
dinsdagavond verzorgd. Aan het eind van dit
seizoen stopt hij met lesgeven. Als bestuur
begrijpen wij het besluit van Paul maar betreuren
het wel in hoge mate. Niet alleen voor het bestuur
maar ook voor de leerlingen zal Pauls vertrek een
grote verandering zijn. 

Binnen de vereniging is Paul één van de
gezichtsbepalende personen en hij was de drijvende
kracht om de vereniging voort te zetten op het
moment dat de Mees aangaf het rustiger aan te
willen doen. 

Paul heeft gevraagd om toch bij Shi-Han, maar dan in een andere rol,
betrokken te kunnen blijven en als bestuur zullen wij dat verzoek maar al te
graag inwilligen. Voor zijn inzet voor de vereniging wil ik namens de
vereniging Paul van harte bedanken in de wetenschap dat we in een andere
rol nog van zijn kwaliteiten en inzet kunnen blijven profiteren.

Wij konden dit seizoen twee nieuwe judomeesters begroeten. Zowel Bob
Bakhuys als Toby Hollen zijn geslaagd voor hun examen 1e Dan judo. Bij deze
examens bleek weer dat bij Shi-Han het technisch niveau hoog is en bij deze
twee judoka’s houdt e.e.a niet op. Zo wordt stilaan gewerkt aan de
voorbereiding van een aantal 2e Dan-examens en op termijn, naar ik nu
verwacht, nog minimaal zes 1e Dan examens. Kortom in dit opzicht is de
vereniging op de goede weg.

Ook de opgestarte vrijdagavondcompetitie mag zich in een groeiende
belangstelling verheugen. Dit initiatief  zullen we voorzichtig uitbreiden naar
enkele judoverenigingen in de regio. Dit echter zonder de doelstelling “een
laagdrempelig en gezellig toernooi voor de beginnende judoka” uit het oog te
verliezen. Kortom; Beginnende judoka’s over de streep halen om ook eens
aan wedstrijden mee te doen op hun eigen niveau.

Zwarte Piet bezocht in december ook dit jaar weer de lessen, zodat na afloop
het judozaaltje moest worden ontdaan van strooigoed dat tussen en onder de
matten was geraakt.

Lees verder op pagina 2...
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De clubkampioenschappen in april en waren wat wij als bestuur er van
hadden voorgesteld. Het was één groot judofeest met ook dit jaar meer
deelnemers dan vorig jaar. De fraaie Aikibudo-demonstratie vormde een
prachtige onderbreking. Jelt Verberne kreeg de titel “judoka van het jaar”. Hij
verdient zonder meer deze titel vanwege zijn nimmer aflatende inzet voor de
vereniging. 

Net zo als bij de clubkampioenschappen groeit het aantal deelnemers aan het
zomerkamp. Het enthousiasme van de deelnemers en van de leiding zorgde
wederom voor een geslaagde activiteit. 

Een punt van zorg voor het bestuur is het feit dat we een wachtlijst hebben
moeten invoeren voor de groep jongste judoka’s. Veel groeimogelijkheden
zijn er op dit moment niet en of we in de toekomst meer mogelijkheden om
les te geven kunnen verwachten op de huidige locatie is nog onduidelijk.

Naast alle positieve berichten waren er ook wat minder positieve helaas. 
Zo kreeg onze Aikibuoleraar Erik Verhagen een ongeluk dat hem belet om het
seizoen al lesgevend te beëindigen. Ik hoop van harte dat hij voorspoedig
herstelt en na de vakantie weer als vanouds van de partij kan zijn. Ook voor
Damian van Hooydonk, één van onze jeugdleden, eindigde het seizoen
onfortuinlijk. Ik hoop dat de medicijnen hun werk blijven doen zodat ook hij
na de vakantie weer mee zal kunnen doen. 

Na enkele jaren van stabiliteit komen er wijzigingen 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. Ook Paul de Witt
kan het lesgeven niet meer combineren met zijn werk en hij stopt daarom
aan het eind van het seizoen. Als bestuur zijn we druk bezig om te zorgen
voor geschikte opvolging. 

Mijn oproep uit de vorige nieuwsbrief herhaal ik nog maar eens:
Leden en ouders van leden die onze vereniging willen
helpen 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.
Wij hebben dringend behoefte aan een nieuwe eind-
redacteur voor deze nieuwsbrief.

In de vakantieperiode kunt u in alle rust nadenken over de vraag wat u kunt
betekenen voor de vereniging. Bij het begin van het komend seizoen hoop ik
dat wij als bestuur nieuwe vrijwilligers kunnen begroeten. Ik wil iedereen een
goede vakantie wensen en hoop u allemaal weer gezond en wel terug te zien
na de zomervakantie. Ondertussen kunt u zich verbonden blijven voelen via
onze nieuwe en volledig herziene website (www.shi-han.nl).

Jos Winnink (voorzitter) 
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���� Zwart voor Toby Hollen
p 17 mei j.l. liet Toby Hollen tijdens de dan-examens Judo op een
spetterende wijze zien dat
hij de “meestersgraad”

(1e Dan) meer dan waardig is.

Toby had voorafgaand aan het
examen voldoende
wedstrijdpunten verzameld, zodat
hij enkel het techniekgedeelte van
het examen hoefde te laten zien. 

Dit deed hij dan ook op grootse
wijze en hij wist in 7 minuten de
examencommissie ervan te
overtuigen dat hij de 1e-Dan meer
dan waardig was. 

O

Na jaren van hard trainen onder
de leiding van de heer Verhagen
en met behulp van trainings-
partners behaalde Toby een
resultaat dat Shi-Han waardig is.

Met Toby is Shi-Han weer een judomeester rijker. Op de foto Toby temidden
van zijn trainingsmaatjes Bob Bakhuys en Kevin Vink.

Jos Winnink (Voorzitter)

���� Orde en schone judopakken
teeds vaker merken onze leraren dat de judoka’s in judopak
aankomen op de judoles. Omwille van de hygiëne en orde verzoeken
wij u als ouders erop toe te zien dat de judoka’s zich omkleden in de

kleedkamer. Het judopak is bedoeld voor het beoefenen van de sport op de
judomat en dient schoon te zijn. Dank voor jullie medewerking.

S
Ivo Zweekhorst (Technische commissie)
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Belangrijk om te weten:

Shi-Han stuurt geen
noto's en geen
acceptgiro's: zo houden
wij de kosten laag.

Voor het vierde jaar op
rij nu hebben wij de
contributie niet
verhoogd.

Betaal zelf op tijd:
bespaar de vereniging
onnodige kosten.

����Van de penningmeester
Vragen over contributie, betalingen en korting Ooievaarspas? Niet
mee wachten!

e ervaring leert dat vragen die met geld te maken hebben tot het
laatst bewaard worden. Vaak is al een of meerdere malen een
betalingsherinnering ontvangen en blijkt pas tijdens een telefoontje

van de penningmeester dat het openstaande bedrag onjuist is, een gespreide
betaling is gewenst of dat er recht is op een korting wegens een
Ooievaarspas. Wij denken graag mee. Een probleem of onduidelijkheid kan
echter pas worden opgelost als wij deze te horen krijgen. Wacht dus niet, stel
je vraag zo snel mogelijk! 

D

Vakantie en contributie

De zomervakantie loopt dit jaar van 21 juli t/m 29 augustus en dat betekent
dat Shi-Han de deuren ook even zal sluiten. De laatste
judoles valt dit jaar op vrijdag 29 juni, we zien je graag weer op de
mat vanaf maandag 1 september.

Contributie 2008-2009

Voor het seizoen 2008-2009 gelden de volgende (ongewijzigde) jaartarieven:

� Voor leden tot 10 jaar € 135,00

� Voor leden tot 18 jaar € 145,00

� Voor senioren (vanaf 18 jaar) € 170,00

De peildatum voor de leeftijd is 1 augustus voorafgaande aan het seizoen.
Voorbeeld: een judoka die op 7 augustus 2008 tien jaar wordt, valt in de
laagste contributiecategorie. Opzeggingen moeten voor 1 juli aan
ons zijn doorgegeven. Dit kan uitsluitend schriftelijk via post of e-mail.
Graag het bedrag voor 1 oktober 2008 overmaken op giro 4498444
t.n.v. Shi-Han te Leidschendam, o.v.v. "Contributie seizoen 2008-2009",
 de naam van de judoka en je postcode-/huisnummercombinatie.

Mocht het in één keer voldoen van de contributie op bezwaren stuiten, dan 
valt er altijd wat te regelen. Met vragen over de contributie of de betaling kun
je terecht bij onze penningmeester André Nieuwenhout, via
penningmeester@shi-han.nl, ons algemene telefoonnummer of via de
judoleraar.

André Nieuwenhout (Penningmeester)
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� � � � Instaptoernooi 18 mei 2008
rie geweldige judoka’s van Shi-Han deden mee aan het
instaptoernooi in sporthal Overbosch. Thomas Koopman, Niels
Boenders en Owen van Hooijdonk waren onze vertegenwoordigers.

Thomas draaide goed en won twee partijen en moest één partij verloren 
geven. Als Thomas nog meer de aanval zoekt, dan zal hij zijn resultaat nog
meer verbeteren. Owen had het even moeilijk. Hij deed er alles aan om de
partijen naar zich toe te trekken, maar het lukte even niet. Niels was de
openbaring van de dag. Al zijn tegenstanders waren een halve of wel een
hele kop groter. Maar dat deed Niels niets, hij ging vol in de aanval. En
ondanks dat hij alle partijen verloren had, ging hij elke keer weer er vol
tegenaan. Zo zien we dat graag. Als Niels tactisch er nog wat bij leert, dan
komt het wel goed.

D

Paul de Witt (Judoleraar en coach)

� � � � Tegeltjestoernooi 25 mei 2008
oach Matthijs: In het eerste dagdeel was alleen Laurens de Groot
namens Shi-Han aanwezig. Hij won 2 partijen en verloor er ook 2. Hij
stond zijn mannetje tegen oudere en ook zwaardere jongens. Goed

gevochten en een mooi tegeltje verdient. 
C
Coach Ivo: In het tweede dagdeel waren 5 deelnemers van Shi-Han
aanwezig. Allen hebben zij zeer hun best gedaan. Het was jammer dat Niels
Bauman, Martijn Zaat, Tristan Rondeltap en Daan Veenstra in één poule
zaten. Dit haalde de verrassing eruit; al was de lol des te groter. Lachend
werd er gewonnen en verloren. Volgende keer serieuzer naar de wedstrijden
toe, dan zit er meer in. 

Voor Bram van Toor geldt dat hij zijn zinnen op één worp moet zetten ipv
zoveel mogelijk worpen. Aan de enthousiasme ligt het niet bij de deelnemers.
Gelukkig maar want met plezier komen we verder! 

Liesbeth: In het laatste dagdeel stonden er 4 deelnemers van ons op de
mat. En omdat er in totaal niet veel judoka’s waren werden nu ook
deelnemers van Shi-Han bij elkaar gezet. Zo stonden Thomas Koopman en
Owen van Hooijdonk tegen elkaar en Niels Boender tegen Alex Sieders. Wat
opviel is dat Thomas en Owen zeer verdedigend judoden. Wat ze eigenlijk
zouden moeten doen is zelf de aanval inzetten. Toen ze tegen elkaar moesten
werd er pas echt gevochten. Uiteindelijk won Thomas dit gevecht. Niels en
Alex hadden het erg moeilijk. Ze zaten uit gebrek aan deelnemers in een
poule met veel sterkere judoka’s. Toch vochten ze goed. Niels wist er zelfs
een paar te winnen. Over het geheel hebben ze het allemaal goed gedaan.
Om te winnen moet je namelijk ook leren te verliezen!

Matthijs, Ivo en Liesbeth
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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

���� Aikibudo leraar Erik Verhagen
oor een werkongeval zit onze aikibudo leraar Erik Verhagen ziek
thuis. Wij, de aikibudo groep en het bestuur, wensen hem veel
sterkte bij zijn herstel. Wij hopen dat Erik snel herstelt en wij hem

spoedig weer op de judomat mogen begroeten. Erik, beterschap!
D
���� Shi-han emblemen

ij de clubkampioenschappen zijn er aan de deelnemers die daar
aanwezig waren de Shi-Han emblemen uitgereikt. Het is een leuk
gezicht om al die emblemen op de judopakken te zien. Maar het is

vooral handig op toernooien. Nu zijn wij herkenbaar voor onze coach en voor
de andere coaches.  Bij enkele judoka’s zit het embleem echter niet op de
juiste plek! Het is de bedoeling dat het embleem op de zijkant van de
linkermouw wordt genaaid ter hoogte van je biceps [spierbal]. Heb jij nog
geen embleem ontvangen? Meldt je dan even bij de judoleraar.

B

Liesbeth Teunissen (wedstrijdcommissie).

���� Nieuwe website
ij hebben een nieuwe website op het oude vertrouwde adres:
www.shi-han.nl. Er zijn een aantal dingen veranderd.
Uitgangspunten van het nieuwe ontwerp zijn: W

� Ruimte en rust: Grotere ronde letters, witte vlakken.
� De inhoud moet centraal staan [content].
� Geen 'externe' content (Google advertenties e.d.).
� Japanse associatie.

Voor de bezoekers zijn de voordelen:
� De website benut uw volledige beeldscherm [liquid]. 
� U kunt zich inschrijven om nieuwsberichten per email te ontvangen.
� De nieuwe website draait ook bij een nieuwe huisvester [provider].

Deze is op de meeste momenten duidelijk sneller dan de oude.

Voor de redactie zijn de voordelen:
� Afgeschermde toegang voor verschillende redacteuren.
� Meer ruimte en meer opmaakmogelijkheden op een eenvoudige wijze.

Voor de beheerder zijn er ook duidelijke voordelen:
� Meer opslagruimte
� Eenvoudiger beheer van de website en emailadressen
� Gescheiden test- en productieomgeving. 
� Tijdsbesparing door standaardisatie.

René Maassen (Webmaster)
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