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Voor de agenda

13 september:
Strandtraining

10 - 24 oktober:
Herfstvakantie

10 -14 november:
Shi-Han examens

19 november: ALV  

���� Van de voorzitter
p het moment dat ik dit stukje schrijf is het weer juist wat aangenamer
na een periode met (sub)tropische temperaturen. Ik moet zelf nog met
vakantie dus er ontstaat een zekere afstand tot verenigingszaken. Hoe

het ook zij dit stukje moet nu gemaakt worden om er voor te zorgen dat het
tijdig in de eerste nieuwsbrief van het nieuwe seizoen komt.

O
Op dit moment zijn we als bestuur bezig om de laatste hand te leggen aan het
nieuwe instructieboekje voor de leden. Dit boekje moet een leidraad zijn waarin
de meeste vragen die leden van Shi-Han hebben worden behandeld. Het oude
“oranje” boekje moest op een aantal punten worden aangepast en deze
gelegenheid hebben wij aangegrepen om een heel nieuw boekje te maken.
Helaas duurde het allemaal wat langer dan oorspronkelijk gedacht maar het
eindproduct mag er zijn. Overigens vrijwilligers blijven welkom.

Het afgelopen seizoen was ik vol goede moed over de mogelijkheden voor de
budosport in het licht van de komende nota Binnensport van de gemeente
Leidschendam-Voorburg. De eerlijkheid gebiedt mij te zeggen dat ik minder
optimistisch ben geworden over de uitkomst. Positief in dit traject was de
samenwerking met de andere budo-verenigingen uit de gemeente. Gezamenlijk
hebben we een beleidsnota geschreven en die aangeboden aan de gemeente.
In de loop van het proces kwam de voorbereiding van die nota terecht in het
krachtenveld van de gemeentelijke politiek. Het gevolg was dat de
voorbereiding anders ging verlopen dan oorspronkelijk was afgesproken tussen
de verenigingen en de wethouder. We moeten afwachten wat we uiteindelijk
van onze inspanningen zullen terugzien in het beleid van de gemeente ten
aanzien van de binnensporten.

Als bestuur zijn we erin geslaagd om noodzakelijke veranderingen in het
lerarenkorps door te voeren. De veranderingen waren nodig vanwege het
vertrek van Paul de Witt als leraar en vanwege het feit dat Matthijs Winnink niet
meer maandag het eerste uur kon lesgeven. Voorlopig is alles goed geregeld,
maar ik sluit niet uit dat er op termijn toch nog enkele aanpassingen nodig
zullen blijken te zijn. In elk geval kunnen we het seizoen weer beginnen met
een vol rooster en naar verwachting volle groepen enthousiaste leerlingen. 

En dan nu maar onze aandacht richten op de sport, want daar gaat het voor
een groot gedeelte toch om. Het seizoen openen we met de strandtraining op
zaterdag 13 september. Deze training samen met Stompwijk'92 vindt ook deze
keer weer plaats op het strand aan de Wassenaarse slag. 

Lees verder op pagina 2...
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De voorbereiding van de verschillende Dan-examens kan weer volop verder en
ik hoop dat we in elk geval enkele examens dit seizoen met een positief
resultaat kunnen afsluiten. Maar wat betreft het moment van het doen van een
Dan-examen blijft de heer Verhagen het laatste woord hebben. Overigens is de
heer Verhagen benaderd door de Judo Bond Nederland in de persoon van
Richard de Bijl om jurylid te worden voor kata-wedstrijden. Dit laatste
onderstreept de grote technische kennis van onze Mees. Wij zelf wisten dit al
lang natuurlijk.

Na de Olympische Spelen is er in het laatste weekend van september weer de
jaarlijkse Super World Cup judo in de topsporthal naast het Feyenoordstadion
in Rotterdam. Hopelijk zullen niet veel toppers dit toernooi links laten liggen na
hun inspanningen op de Olympische Spelen.

Op woensdag 19 november zullen er weer een Algemene Vergadering worden
gehouden. Zet deze datum dus alvast in uw agenda. Shi-Han is een vereniging
en de leden bepalen wat er binnen die vereniging gebeurt.

Dus alvast een goed budo-seizoen gewenst en tot ziens op 19 november bij de
Algemene Vergadering.

Jos Winnink (voorzitter) 

PS. O ja, vergeet niet uw contributie vóór 1 oktober te betalen of contact te
zoeken met de penningmeester.
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Wedstrijdagenda

17 oktober:
Vrijdagavondcompetitie

26 oktober: 
Tegeltjestoernooi

26 oktober:
Instaptoernooi

���� Zomerkamp 2008 
et is moeilijk met vorige kampen te vergelijken, maar: wat was dit
een feest!H

Niet omdat Nederland met 4-1 Frankrijk had verslagen, maar omdat jullie met
zoveel judoka’s hebben meegedaan en jullie voor dit feest hebben gezorgd.
Wat was de 6-kamp weer gaaf en laat in de avond was het smokkelspel weer
een strijd. Daarna het eten in de kantine en slapen op de judomat in de zaal.

De volgende ochtend, na het ontbijt, weer de mat op voor een zware training.
Na de lunch allemaal rugby gedaan, wat gingen jullie erin! Tot slot het
fietsbandenspel met de stormbaan en de zeephelling. Grote pret met de
waterbalonnen. Kortom: wat een feest.

Wij willen nogmaals iedereen die geholpen heeft hartelijk bedanken voor jullie
aanwezigheid en hulp. En tot slot: voor diegenen die dit gemist hebben: Zorg
dat je er volgende keer bij bent!

De Zomerkampcommissie,
Meester Ivo, Meester Eric en Emile Dinaux

Wij ontvingen dit deelnemerverslag:

ij gingen eerst naar de voetbalwedstrijd op Eurosport kijken en dat was
erg leuk. We kregen ook nog frietjes.W

En het parcours met je hele team was ook leuk. We gingen met
waterballonnen gooien. Maar het judoën vond ik ook leuk.
En de coaches deden het ook erg goed. Onze coach Paul was erg aardig.
Het was erg spannend om op de grond in de zaal te slapen. We hebben een
kussengevecht gehouden.

En nog veel plezier met judo!

Bram van Toor
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���� Wisseling judoleraren
an het einde van het vorige seizoen hebben we afscheid moeten
nemen van meester Paul als leraar. Paul heeft aangegeven het
lesgeven niet meer te kunnen combineren met zijn werk, waarvoor hij

veel moet reizen. 

Voor Shi-Han is dit een groot gemis wat zich direct uit in het invullen van de
lessen op dinsdagavond. 

Hiervoor zijn een aantal leraren benaderd. Ondanks dat de reacties erg positief
waren, is het niet gelukt een “nieuw” gezicht binnen de gelederen te krijgen.
Wij zijn actief op zoek naar een nieuwe leraar, al blijven we kritisch. Naast de
gebruikelijke competenties is voor ons de “klik” met de vereniging van groot
belang. Als u iemand kent die als leraar bij onze vereniging past, laat dit dan
aan ons weten. Totdat we een nieuwe leraar hebben aangetrokken zijn de
lessen als volgt verdeeld.

A

De Mees ma 4e uur 
Meester Eric ma 1e uur, vrij 1e uur
Meester Matthijs ma 2e, di 1e t/m 3e uur
Meester Ivo ma 3e uur

De lessen op vrijdag 2e en het 3e uur worden om toerbeurten ingevuld door
meesters Eric, Matthijs en Ivo.

Ivo Zweekhort (technische commissie)

���� Algemene ledenvergadering 2008
p 19 november wordt er weer een algemene ledenvergadering
gehouden. De financiële stukken, het verslag van de vorige
vergadering en de uitnodiging voor deze vergadering volgen nog. Maar

schrijf alvast op in uw agenda:
O
19 november 2008: Algemene ledenvergadering Shi-Han.

Het bestuur
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���� Vrijdagavondcompetitie verslag
rijdag 20 juni was alweer de laatste vrijdagavondcompetitie
wedstrijd van dit seizoen, die deze keer werd gehouden in de sportzaal
van Stompwijk ' 92.V

Naast judoka's van Shi-Han en Stompwijk ' 92 deden er dit keer ook leden van
Budoclub Voorburg aan mee. Vorig jaar stond ik zelf nog op de mat, maar
inmiddels ben ik te oud voor dit toernooi. Tijd om het dit seizoen eens
vanachter de wedstrijdtafel mee te maken.

Het leek of er niet zoveel judoka's waren, maar dat kwam omdat de zaal van
Shi-Han kleiner is als die bij Stompwijk ' 92, want van de drie clubs waren er
toch 32 judoka's die meededen. 

Op twee matten werd in poules van zoveel mogelijk gelijke sterkte gestreden
om de wedstrijdpunten. Degene die in zijn poule de meeste punten had
verzameld, mocht als eerste een mooie prijs uitzoeken en vervolgens kwamen
de andere deelnemers in de poule aan de beurt. Dus voor iedereen prijs, want
onder aanmoediging van het publiek hadden alle judoka's erg hun best
gedaan. 

Het was een mooie afsluiting van het judoseizoen 2007-2008. 
 
Daan 't Hart

���� Strandtraining 
p 13 september is het weer zover. Dan luiden we het nieuwe
seizoen in met een geweldig leuke judotraining op het strand. 

Samen met Stompwijk’92 vertrekken we ochtends om 9:30 uur naar de
Wassenaarse Slag om daar, na wat warm te hebben gelopen, een echte
training op het zand te krijgen. 

Verder nog wat spelletjes en na afloop voor diegene die een diploma hebben is
er mogelijkheid voor een frisse duik in de zee. Al met al een leuke dag. De
judoka’s zullen ongeveer om 13:00 uur weer terug zijn. Voor meer info zie het
prikbord in de hal of vraag aan je judoleraar om een uitnodiging.

O

Liesbeth Teunissen
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� � � � Van de penningmeester

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 (tijdig) te horen krijgen. Wacht dus niet, stel je
vraag zo snel mogelijk! 

Contributie 2008-2009 en betaling

D

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. 

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+huisnummer.

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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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
(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

� � � � Shi-Han gedragsregels
mdat er in het begin van het nieuwe seizoen altijd nieuwe leden
bijkomen wil ik voor deze judoka’s maar natuurlijk ook de leden die al
lid waren, de basis gedragregels even op een rijtje zetten.O

De meeste gedragsregels in het judo hebben daarom een praktische reden of
hebben te maken met wederzijds respect. Hieronder vindt u een greep uit de
gedragsregels. De complete lijst is te vinden op onze website.

⇒ Altijd met schone handen en voeten op de mat komen. 
⇒ Altijd met kortgeknipte nagels judoën. 
⇒ Alle sieraden moeten af, ook oorknoppen waarvoor net gaatjes zijn geprikt.
⇒ Geen hoofddoeken, petjes of andere lichaamsbedekkingen waarachter men

kan blijven haken.
⇒ Geen harde voorwerpen dragen tijdens de les. Ook geen bril. Bij de uitleg

van worpen kan, in overleg met de leraar, de bril worden gedragen.
⇒ Geen kralen in het haar of metalen of anderszins harde haarspelden.
⇒ Geen scheenbeschermers.
⇒ Geen braces of ander hulpmiddelen gebruiken waar harde voorwerpen in

zijn verwerkt.
⇒ Bij voorkeur geen gel in je haar en zeker geen verf (bij carnaval) die

afgeeft op de judopakken. In dat laatste geval mag je niet meedoen aan de
les.

⇒ Altijd een schoon pak zonder scheuren. In scheuren van judokleding
kunnen vinders en tenen blijven hangen en het staat zo raar.

⇒ Trek het judopak pas aan in de kleedkamer. Dit ivm de kans op vervuiling
van het judopak buiten de judozaal. 

⇒ Altijd slippers aan, van en naar de mat, anders wordt het vuil van de vloer
op de mat gebracht. 

⇒ Het is verboden om op blote voeten of sokken naar het toilet te

gaan.

De leraren van Shi-Han
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