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In dit nummer: 

Van de voorzitter 

Wisseling judoleraren 

ALV  

Strandtraining 

Overdrachtt nieuwsbrief  

Judo examens 

Vrijdagavond-competitie 

Penningmeester 

Voor de agenda 

10-14 november: 
 judo examens Shi-Han 
 
19 november: 
 ALV vergadering 
 
14 december: 
deadline nieuwe 
nieuwsbrief 
 
22 dec. – 2 jan 
Kerstvakantie 
 
5 januari: 
nieuwe nieuwsbrief   

 Van de voorzitter 

p het moment dat ik begon met het schrijven van dit stukje 
regende en stormde het alweer de hele dag. Het is weer herfst. 
 

Om maar gelijk met de deur in huis te vallen op woensdag 19 november 
a.s.  is weer de jaarlijkse Algemene Vergadering. Voor een vereniging is 

een dergelijke vergadering één van de belangrijkste momenten in het 
jaar. Dat is het moment waarop de leden direct invloed kunt uitoefenen 

op het beleid. Volgens het schema zullen de voorzitter van de technische 
commissie (Ivo Zweekhorst) en de voorzitter (ondergetekende) 
aftreden. Allebei hebben wij ons voor een nieuwe periode van drie jaar 

kandidaat gesteld. Gaarne nodig ik u allemaal, nadrukkelijk ook de 
ouders of de vertegenwoordigers van de jeugdleden, uit om aanwezig te 

zijn op deze bijeenkomst. De vergadering zal evenals voorafgaande 
keren worden gehouden in het zaaltje van AZL (naast de hoofdingang 
van het zwembad. 

 
Ik wil u vragen om na te denken over wat u van Shi-Han verwacht en 

welke acties het bestuur moet ondernemen. Naast het bijwonen van 
deze vergadering wil ik u vragen na te denken of u iets zou kunnen of 
willen betekenen als vrijwilliger voor Shi-Han. Om Shi-Han verder tot 

bloei te laten komen zijn er mensen nodig die binnen de vereniging 
actief willen en kunnen zijn. Het is tenslotte uw vereniging. Zowel op de 

Algemene Vergadering (graag zelfs!!), bij individuele bestuursleden of 
via e-mail (bestuur@shi-han.nl) kunt u uw ideeën kwijt.  
 

Shi-Han is het seizoen goed begonnen. We mochten weer een aantal 
nieuwe leden verwelkomen. Of dat aan de nieuwe website ligt weet ik 

niet. Maar een feit is dat we nu wel een erg mooie en informatieve site 
hebben. Een site Shi-Han-waardig.  
 

Bij Judo mochten we zowel jeugdleden als senioren begroeten. De 
judoles voor senioren voor maandag zit inmiddels erg vol. Op een 

gegeven moment stonden er zelfs 20 judoka‟s (een ongekende luxe!) op 
de mat. Voor het “lerarenprobleem”, waar we deze zomer mee zaten, 
hebben we gelukkig een oplossing kunnen vinden. Omdat wij als 

voorwaarde stellen dat een leraar een band met Shi-Han moet hebben 
maken wij het ons niet makkelijk om nieuwe leraren te vinden. Maar 

voorlopig is dit probleem weer onder controle. 
Lees verder op pagina 2...

O 

mailto:bestuur@shi-han.nl
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Vervolg van pagina 1... 

 
Voor Aikibudo lijkt de interesse gelukkig toe te nemen. De groei is nog 

wel niet spectaculair maar toch. Aikibudo is een goed alternatief voor 
hen die wel aan budo willen doen, maar die het vallen in het judo te 

heftig vinden. Het lijkt totaal anders dan judo, maar heeft ook zeker 
overeenkomsten. Naast een krijgskunst is Aikibudo ook een praktisch 
toepasbare vorm van zelfverdediging. Kom dus gerust op dinsdagavond 

eens langs om mee te doen.  
 

Een succes was ook dit jaar weer de strandtraining samen met 
Stompwijk‟92 op zaterdag 13 september. Dit evenement is inmiddels 
onlosmakelijk verbonden met de start van het nieuw seizoen en blijkt in 

een behoefte te voorzien. Het aantal deelnemers was weer groter dan 
vorig jaar.  

 
Nu het weer herfst is wordt het ook weer tijd voor de najaarsexamens 
judo. Ik verwacht dat we het hoge niveau van de laatste jaren kunnen 

evenaren en misschien zelfs wel kunnen overtreffen. De voorbereiding 
op examens voor 2e en 1e-Dan is op dit moment ook in volle gang, 

maar om het Shi-Han niveau te halen moet er nog wel flink getraind 
worden. Ik heb echter alle vertrouwen in de voorbereiding onder leiding 
van onze Mees. 

 
Tot ziens op de Algemene Vergadering en hopelijk ook op de mat. 

 
Jos Winnink (Voorziter) 
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 Leraren 

 
innen SHI-HAN is er veel beweging op het gebied van 
opleidingen van leraren.  

 
Binnen deze ontwikkeling zijn er twee speerpunten te melden. Bob 
Bakhuijs volgt de opleiding judoleraar vanuit zijn studie en vervult zijn 

stage binnen onze vereniging onder begeleiding van Eric van Leeuwen 
en De Mees. Bob is natuurlijk al jaren een bekend gezicht bij SHI-HAN 

als judoka. Nu zien we hem dus ook voor de groep staan. Zijn 
enthousiaste manier van lesgeven sluit prima aan bij de beleving van 
de SHI-HAN judoka‟s.  

 
Eric van leeuwen start dit seizoen met de cursus judoleraar 4. Deze 

cursus is de opleiding tot de hoogste kwalificatie voor judoleraren. Het 
zal een zware inspanning vergen maar gezien Eric zijn inzet en het met 
goed resultaat doorlopen van de hieraan voorafgaande cursussen 

hebben wij er alle vertrouwen in. 
 

Wij wensen Eric en Bob veel succes bij het doorlopen van hun 
opleidingen. 
 

Ivo Zweekhorst (Technische commissie) 
 

 
 
 

B 
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Wedstrijdagenda 

15 november: 
Judo Zuidland 
Heenvliet 
 
23 november: 
Tegeltjestoernooi 
 
30 november: 
Instaptoernooi 
 
12 december: 
Vrijdagavondcompetitie 

 

Algemene Leden Vergadering 
Uitnodiging voor alle leden! 

p woensdag 19 november is het weer zover. Het jaarlijkse 

moment voor alle leden om elkaar te ontmoeten komt er weer aan. De 

Algemene Leden Vergadering (ALV).  

De ALV is om als bestuur aan de leden te laten zien dat hun contributie is 

besteed aan de juiste middelen en activiteiten. Om te laten zien dat het 

bestuur heeft gedaan zoals beloofd en om te laten zien wat de plannen zijn 

voor het volgende seizoen. Belangrijk dus voor alle leden.  

 

Shi-Han is niet voor niets vier jaar geleden een vereniging geworden. Voor en 

door leden. Jouw betrokkenheid bij de vereniging zien wij graag terug bij alle 

activiteiten maar vooral ook bij ALV. Laat je stem horen bij het bestuur en de 

andere leden. Kom naar de ALV! 

 

Datum: woensdag 19 november 2008 

Aanvang: 20:30 uur (inloop vanaf 20:15 uur) 

Locatie:  Zwemvereniging AZL (ingang is rechts naast ingang zwembad „De Fluit‟) 

 Fluitpolderplein 1, 2262 ED Leidschendam 

 

De agenda en de uitnodiging heb je als het goed is voor de Herfstvakantie 

ontvangen. Zo niet vraag er dan naar bij je leraar. Het (concept)verslag is te 

vinden op www.shi-han.nl onder „Over Shi-Han‟. De overige stukken zoals het 

financieel verslag en de begroting worden je op aanvraag per e-mail 

toegezonden. Je verzoek graag naar penningmeester@shi-han.nl. Ook zijn alle 

stukken beschikbaar op de vergadering zelf. 


André Nieuwenhout (Penningmeester) 

  

O 
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 Strandtraining 
 

p 13 september was het weer zo ver. Het judo seizoen werd 

geopend met een training op het strand. 
Met ongeveer 40 judoka‟s van Stompwijk‟92 en Shi-Han 

vertrokken wij naar de Wassenaarse Slag.  De training begon met een 
warming-up, die werd gevolgd door een echte judotraining. Na afloop 
waren er nog spelletjes en er werd afgesloten voor diegene die wilden 

met een duik in de zee. Nou ja, niet iedereen ging vrijwillig ze zee in. 
Een paar van het bestuur, waaronder ondergetekende eindigde ook met 

een nat pak. Bedankt jongens! 
 
Liesbeth Teunissen (Wedstrijdcommissie) 

 
 

 
 

 

 
en dagje met iedereen naar het strand. 

  
Het was heel erg leuk om een keertje op het zand te judoën.  

Het is natuurlijk een stuk zwaarder maar ook heel leuk. 
Het weer viel heel erg mee het was niet koud, dus we konden ook 
eventjes het water in.  

Bovendien hebben we de kans gekregen om met de judokas uit 
Stompwijk 92 te kunnen judoën wat we niet zo vaak doen. De 

spelletjes waren best leuk en grappig.  
  
Ik heb er veel van genoten en ik hoop dat de rest het ook zo leuk heeft 

gevonden als ik.  
Ik wil ieder coach en vereniging lid bedanken die voor deze leuke dag 

hebben gezorgd.  
  
Samim Daud 

 

O 

E 
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 Overdracht nieuwsbrief 

 

an het einde van het vorige seizoen heeft René Maassen te 
kennen gegeven het te druk te hebben met zijn werk en de Shi-

Han site.  
Hierdoor kon hij geen tijd meer vrij maken voor de eindredactie van de 
nieuwsbrief.  Gelukkig hebben we een vervanger kunnen vinden. 

Quirien Zaat, de vader van judoka Martijn Zaat, neemt vanaf heden de 
taak van eindredactie over van René. Welkom Quirien!  Ik wil hierbij 

René bedanken voor al zijn werk aan de nieuwsbrief.  
 
Liesbeth Teunissen (Wedstrijdcommissie) 

 



 Judo examens  
 

p 10, 11 en 14 november zijn er bij Shi-Han weer judo 
examens. 

 
Op deze dagen kunnen de judoka‟s laten zien wat ze tot nu toe hebben 
geleerd op de judo lessen. Naar mate de prestatie worden de judoka‟s 

beloond met nieuwe slippen of een andere kleur band. Erg spannend 
maar ook erg leuk.  

Ouder, verzorgers of oma‟s en oma‟s zijn van harte welkom om deze 
examens bij te wonen. 
 

Liesbeth Teunissen (Wedstrijdcommissie) 
 

A 

O 
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 Vrijdagavond competitie  

  

rijdag 17 oktober was er weer een vrijdagavondcompetitie. 
De eerste van dit seizoen.  28 judoka‟s stonden op de mat.  
 

Judoka‟s van Budosport Voorburg, Stompwijk‟92 en onze eigen Shi-
Han. Samen streden ze om de overwinning. De ene judoka had zo 

gewonnen, de andere vocht tot het eind. Er kwamen mooie partijen uit, 
waar je echt van kon genieten. Na afloop was er nog iets te drinken en 

kregen ze nog wat lekkers. Al om al een geslaagde avond.  
Een avond zoals deze kan alleen maar slagen als er vrijwilligers zijn die 
komen helpen.  Daarom wil ik Daan, Jordan, Toby, Bob, Samim en 

Anita bedanken voor hun hulp bij en aan de wedstrijdtafels. 
 

Liesbeth Teunissen (Wedstrijdcommissie) 
 
 

Vrijdagavond competitie door Thomas 
 

Fijn dat de vrijdagavond competitie vlak voor de herfstvakantie was.  
Bij de vrijdagavond competitie had Bram heel goed gejudood: 1 
verloren en 3 gewonnen. 

Niels Boender had er 2 gewonnen en 2 verloren. Bij mij zelf ging het 
ook goed. 

Meester Bob vonden de voorburgers saai. 
Maar dat was helemaal niet zo is. 
 

Door Thomas Koopman 
 

V 
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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 

 

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

snel mogelijk!  

Ter herinnering 

De jaarcontributie dient voor 1 oktober 2008 door ons te zijn ontvangen. 

Mocht dit aan je aandacht ontsnapt zijn dan graag alsnog afhandelen. Bedankt! 

Contributie 2008-2009 en betaling 

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 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. 

Bij instroom gedurende het seizoen verwachten wij de betaling binnen 1 

maand na ingang van het lidmaatschap. 

 

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) 
 

D 


