
 
 
Nieuwsbrief 

Jaargang 5, nummer 15 — Leidschendam, 2 januari 2009. 
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Voor de agenda 

21 jan 2009  
Technisch judo examen 
 
23 feb - 27 feb 2009 
Voorjaarsvakantie 

 



 Van de voorzitter 
 

 

ruk, druk, druk ... 

Op de eerste plaats een gezond en gelukkig 2009 gewenst. Het is 

weer zover Sinterklaas is weer afgereisd en ook Kerst is geweest. 

Kortom een nieuw kalenderjaar is begonnen en de eerste helft van het seizoen 

2008/2009 zit er al weer op. We hebben het allemaal druk gehad in november 

en december, maar nu breekt even een moment aan van betrekkelijke rust en 

dus van voorbereiding van nieuwe activiteiten. 

 

Jammer blijf ik het vinden dat de opkomst 19 november jongstleden op de 

afgelopen Algemene Vergadering (AV) (kort verslag elders in deze Nieuwsbrief) 

niet nog hoger was. Verheugend vond ik het feit dat ook enkele jonge 

seniorleden de weg naar de AV heden weten te vinden. De discussies waren 

soms geanimeerd, maar daar ligt ook juist de waarde van een dergelijke 

vergadering. Het is het hoogste orgaan binnen de vereniging en daar wordt het 

beleid bepaald en getoetst. Een dergelijke vergadering is beslist geen verplicht 

nummer in mijn ogen.  

 

Graag wijs ik op het schema van aftreden van de bestuursleden en de leden 

van de kascommissie in deze nieuwsbrief. Zonder op zaken vooruit te willen 

lopen wil ik vragen om bij uzelf na te gaan of een actieve rol binnen de 

vereniging (misschien droomt u zelfs van een bestuursfunctie) niet iets voor u 

is. Ik hecht aan een zekere doorstroming zonder de continuïteit uit het oog te 

verliezen. Naast bestuursfuncties zijn er ook andere mogelijkheden om binnen 

de vereniging actief te zijn. Schroom dus niet om eens te praten met mij of 

een ander bestuurslid. 

 

Als alles goed loopt is het nieuwe instructieboekje Judo binnenkort gereed en 

zal worden uitgedeeld aan de judoka’s.  Een eerste concept exemplaar van dit 

boekje is tijdens de AV overhandigd aan René Maassen onze webmaster voor 

zijn inzet om onze website (http://www.shi-han.nl) geheel te vernieuwen het 

afgelopen jaar. Een website die u bezocht moet hebben. 

 

Naast het instructieboekje Judo wordt op dit moment ook gewerkt aan een 

nieuw algemeen informatieboekje van de vereniging. 

 

 
Lees verder op pagina 2 
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De voorbereiding van het zomerkamp 2009 zal weldra weer beginnen. Ik weet 

zeker dat velen uitzien naar dit evenement dat de laatste jaren steeds weer 

meer deelnemers weet te trekken. 

 

Kortom er is veel te doen en hulp is altijd welkom. 

 

Jos Winnink (Voorzitter) 

 

 

 

Aftreedschema Shi-Han bestuursleden 

Samenstelling bestuur na AV van 19 november 2008 

 

Voorzitter  Jos Winnink 

Penningmeester / Vice-Voorzitter  André Nieuwenhout 

Secretaris  Matthijs Winnink 

Voorzitter Technische Commissie  Ivo Zweekhorst 

Coördinator Wedstrijdzaken  Liesbeth Teunissen - van Hooijdonk 

Coördinator niet Judo Zaken  Emile Dinaux 

Bestuurslid PR  <niet ingevuld>, besluit AV 2007 

Seizoen 

Functie 

2009/ 

2010 

2010/ 

2011 

2011/ 

2012 

2012/ 

2013 

2013/ 

2014 

2014/ 

2015 

Voorzitter   ×   × 

Penningmeester/ 

Vice-voorzitter 
 ×   ×  

Secretaris ×   ×   

Voorzitter Technische 
Commisie 

  ×   × 

Coördinator 
wedstrijdzaken 

 ×   ×  

Coördinator niet-judo 
zaken 

×   ×   

Bestuurslid PR  (×)   (×)  
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Aftreedschema leden kascontrolecommissie Shi-Han 

 

 

 Algemene vergadering van 19 november 2008 

  

e vergadering zag ook dit jaar weer de vaste gegadigden en hoewel 

de opkomst iets hoger lag dan vorig jaar, mist het bestuur toch een 

hoop ouders. Onder de punten die werden besproken waren een verslag 

van zowel de judo- als niet-judoactiviteiten, het financieel verslag en de 

begroting voor het komende seizoen. Het gaat goed met de vereniging, maar 

financieel heeft dat te maken met de gulheid van de huidige lerarenstaf. De 

vereniging is op zoek naar nieuwe leraren om het werk over te nemen en leidt 

daar op dit moment ook 1 van onze oudere jeugd toe op. 

 

Voor de rest gaven leden te kennen dat ze graag bestaande activiteiten willen 

uitbreiden en laten groeien. Hier staat het bestuur achter, maar het staat of 

valt met inzet van leden. Dus, mocht u het leuk vinden om mee te helpen met 

het organiseren van judo- dan wel niet-judo activiteiten, of het nou gaat om 

het verzorgen van drankjes tijdens een kampweek of het inzetten als 

tafelmedewerker bij een judotoernooi, laat het weten aan het bestuurslid. 

Binnenkort zal er voor geïnteresseerden ook een borrel worden georganiseerd 

zijn om nader kennis te maken. 

 

Matthijs Winnink (Secretaris) 

 

 

Judoexamens 
en dojo vol nerveuze kinderen kan maar één ding betekenen: de 

halfjaarlijkse judo-examens. In de week van 10 tot en met 14 november 

lieten de Shi-Hanners weer zien wat ze hadden geleerd. En met resultaat. 

Er werden veel slippen verdiend en nieuwe banden uitgedeeld. Proficiat 

iedereen! De volgende judo-examens vinden plaats in de week van 20 tot en 

met 24 april 2009. 

 

Ivo Zweekhorst (Voorzitter Technische Commissie) 

D 

D 

E 

 Bezet in 
2008/2009 

door: 

2009/ 

2010 

2010/ 

2011 

2011/ 

2012 

2012/ 

2013 

2013/ 

2014 

2014/ 

2015 

Lid 1  Henk 

Tielemans 

  ×   × 

Lid 2 Leo van Schie ×   ×   

Lid 3 Anita LaVos  ×   ×  
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  Sinterklaas  

 

Leidschendam, 6 december 2008  

 

este judoka’s, ouders en verzorgers 

 

Wederom heeft Sinterklaas, zijn Pieten in dit geval, een bezoek gebracht 

aan Shi-Han. Ze hebben de lessen onderbroken 

door met strooigoed te gooien. Er werd 

gezongen, spelletjes gedaan en 

rondgesprongen. Er werd de Pieten uitgelegd 

wat judo is en hoe je dat moet doen. 

Aan het einde kreeg iedereen een 

chocoladeletter. Bijgaande foto’s geeft een 

indruk van dit feest. 

Nogmaals mijn dank aan iedereen die dit, geheel belangeloos, mogelijk heeft 

gemaakt. 

 

Groet, 

Emile Dinaux (Coördinator niet Judo zaken) 

 

 
 

 

 Aikibudo 
 

Internationale Stage o.l.v. Alain Floquet - Wijk bij Duurstede 

 

p zaterdag 8 november 2008 waren ongeveer 40 aikibudoka’s naar 

de prachtige dojo in Sportpark Mariënhoeve, Wijk bij Duurstede 

gekomen voor een internationale stage onder leiding van Sensei Alain 

Floquet (grondlegger aikibudo, 8e dan kyoshi aikibudo). Van Shi-Han waren 

Monika en Esther aanwezig. Doordat de trein vanuit Parijs erg vertraagd was, 

kon de Sensei helaas niet op tijd aanwezig zijn voor de geplande aikibudo 

stage. Gelukkig waren Sensei Rob Breedveld (5e dan aikibudo – Sportschool 

Breedveld, Gorinchem) en Sensei Ad Hoogendam (5e dan aikibudo – Yu-Wa 

sports, Den Haag) bereid om zelf een stage te geven. 

 
Lees verder op pagina 5 
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Sensei Rob Breedveld nam het eerste deel voor zijn rekening. Na een 

warming-up van springoefeningen, sit-ups, push-ups en valbreken begon de 

les met basistechniek shiho nage vanuit een pakking aan de pols, dosokute 

dori. Eerst werd Uke (degene die de techniek ondergaat) alleen geworpen, 

maar na een tijdje ook gecontroleerd op de grond. Vanuit dezelfde pakking zijn 

ook de basistechniek kote gaeshi en op verzoek de aanvullende technieken hiki 

otoshi en kata ha behandeld. 

 

Na een korte pauze was het de beurt aan 

Sensei Ad Hoogendam. De les begon met een 

handbevrijding, te hodoki op een andere 

pakking aan de pols, namelijk jyunte dori. Dit 

werd even later uitgebreid naar wa no seishin, 

waar het erg belangrijk is om vanuit je 

lichaamscentrum en in harmonie met de ander 

te bewegen. De technieken hiki otoshi en kata 

ha werden wederom behandeld, maar deze 

keer vanuit de pakking jyunte dori en vanuit 

stootaanval jyun tsuki chudan. Basistechniek mukae daoshi vanuit jyunte dori 

vormde de cooling-down en afsluiting van deze stage.  

 

Ondanks dat Sensei Floquet verhinderd was, heeft iedereen toch kunnen 

genieten van een leerzame aikibudo stage en was het een erg leuke middag! 

 

 

Esther van Diggelen 
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p zondag, 9 oktober was Sensei Floquet gelukkig toch nog 

aanwezig samen met Daniel Debrouil en Frederika.  Het was een even 

grote opkomst als op zaterdag. Er waren zelfs deelnemers uit België. 

Van onze vereniging Shi-Han was Monika Verheij-Grzymek aanwezig.  De 

stage werd begonnen met een leuke warming-up onder de leiding van Daniel. 

Daarna hebben wij geoefend op de verdediging van de aanval tsuki chudan: 

ura mukae daoshi, kote gaeshi en kata ha otoshi.  Vervolgens werden wij 

opgesplitst in twee groepen: de zwarte banden bij Sensei Floquet en de kyu’s 

bij Daniel. Tijdens de training met Daniel werd eerst techodoki (bevrijding) 

vanaf ushiro ryote dori geoefend Tenslotte hebben wij vanaf de pakking ushiro 

ryote dori, afstand chika-ma (korte aftstand) alle technieken van kihon nage 

waza uitgevoerd.  

Wij hebben zeker genoten van de leuke stage en de zeer goede mat in de dojo 

van Duurstede! 

De stage werd afgesloten met een groepsfoto. 

 

Monika Verheij  

 

 

 

 

 

 

O 
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Wedstrijdagenda 

25 jan 2009: 
Judo 
kampioenschappen tot 
20 jaar 
 
8 februari 2009: 
Tegeltjestoernooi 
 
22 feb 2009 Judo 
kampioenschappen tot 
17 jaar 
 
8 mrt 2009: 
Judo 
kampioenschappen tot 
15 jaar 
 
14 mrt 2009: 
Instaptoernooi 
 

 Instaptoernooi  
 

Instaptoernooi 26 oktober 2008 

 

p de dag van het instaptoernooi was ik ruim op tijd aanwezig. En 

met een Shi-Han coach trui aan. Dus ik denk, de kinds komen zich wel 

even melden zodat ik weet dat ze er zijn.  Maar wat bleek, dit was ze 

nog nooit verteld. 

 

Les 1 Voor de wedstrijdjudoka’s: Voor een wedstrijd altijd melden bij de coach! 

 

Tijdens de wedstrijd zag ik volgende. Onze judoka’s zijn een beetje bang op de 

mat, waardoor bijna iedereen zijn eerste partij verloor. 

 

Les 2 Als je op de mat staat dan ben jij de BAAS en is de judomat voor jouw! 

 

Na deze les ging het een stuk beter met de judoka’s en werden er wedstrijden 

gewonnen. 

Niels, Tristan, Owen en Thomas ik ben heel trots op jullie want jullie hebben 

heel goed je best gedaan. Op naar het volgende toernooi met de zelfde inzet 

en weer met meer ervaring. 

 

Was getekend Meester Eric van Leeuwen(Coach) 

 

 

Bij het instaptoernooi eind oktober waren aanwezig van Shi-Han Owen, Niels, 

Tristan en Thomas. 

Het instaptoernooi is moeilijker dan het tegeltjestoernooi. Zelf haalde ik een 

geel embleem door 50 punten te scoren. Owen had wel veel punten maar net 

te weinig voor zijn bruine embleem. Die haalt hij vast de volgende keer. 

Tristan en Niels gaan voor hun gele embleem. 

We zijn alle vier goed gecoacht. 

 

Groeten, Thomas 

 

O 
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  Tegeltjestoernooi  
 

ondag 23 november was er weer een tegeltjestoernooi bij 

Budoclub Voorburg. In totaal waren er 15 judoka’s vertegenwoordigd 

van Shi-Han en ik ben erg tevreden over deze opkomst. 

  

Het begon die dag aan het begin van de middag met in de eerste groep 

Laurens de Groot en Conner Veenendaal. Laurens heeft veel wedstrijdervaring 

en dat was ook te merken, ook al zat hij in een hele sterke poule wist hij zich 

toch goed staande te houden. Voor Conner was het de eerste keer maar wist 

hij goed het niveau van zijn tegenstanders bij te houden tijdens de 

wedstrijden. 

 

In de tweede groep zaten Mathijn Overmeire, Martijn Zaat, Sophie Zerdoen, 

Maxou Zerdoen, Melissa Schoonlingen, Tristan Rondeltap, Bram van Toor en 

Niels Bouwman. In deze groep heb ik hele mooie wedstrijden gezien met ook 

een paar hele mooie worpen bijvoorbeeld Tristan die met een hele mooie worp 

maar dan ook echt een hele mooie worp zijn tegenstander vol op z’n rug 

gooide of Mathijn die voor het eerst mee deed aan het tegeltjestoernooi en 

toch nog een paar wedstrijdjes wist te winnen en anders Melissa die haar 

tegenstander vast had in een houdgreep en 1 seconde voor dat ze had 

gewonnen het net niet vol hield maar gelukkig heeft zij die wedstrijd 

gewonnen. 

Bram judode erg gefocust en met een rust die je niet vaak bij bram ziet, maar 

deze rust heeft hem zeker geholpen want hij judode erg goed en won bijna 

alles.  

Sophie en Maxou zaten alle bij in een zware poule maar wisten toch winst 

binnen te halen. 

Martijn en Niels zaten in de zelfde poule en hebben het ook goed gedaan. 

De derde groep was de groep van Owen van Hooijdonk, Sam Mellor, Thomas 

Koopman, Alex Sieders, Niels Boender en Robert Bolk alleen was Robert helaas 

ziek en kon niet judoën. Owen heeft het goed gedaan en nam een tegeltje mee 

naar huis alleen verloor hij wel in een onderling duel met Thomas die erg goed 

heeft gepresteerd en veel won. 

Niels en Alex zaten ook samen in een poule en in een onderling duel tussen 

hun won Niels, hun poule was een erg zware poule met een paar lange 

tegenstanders. 

Sam was als laatste aan de beurt van de Shi-Han judoka’s en had er erg veel 

plezier in maar wist niet te winnen. 

Ik vond het een erg geslaagd tegeltjestoernooi en erg zijn veel tegeltjes door 

Shi-Han mee naar huis genomen. Ik hoop dat alle mensen die nu zijn gekomen 

zeker volgende keer nog een keer komen en ook dat er weer nieuwe judoka’s 

bij komen. 

Jelt Verberne (Coach) 

Z 
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este Judovrienden, 

Afgelopen zondag 23 november beleefde ik  ( Melissa ) mijn eerste 

tegeltjestoernooi. Om 13.45 konden we ons inschrijven. Toen ik de zaal 

in kwam was het al heel erg druk met veel kinderen op de mat. En veel ouders 

in het publiek. Ik vond het allemaal heel spannend, want er werd ook nog een 

groepsfoto gemaakt. Toen we gingen beginnen werden we in groepjes naar de 

zijkant geroepen. De diverse judo partijtjes werden gespeeld op twee matten. 

En wat ik kon zien werd er verschillend gescoord. En dat was dat leuk om een 

keer mee te maken. Toen was ik zelf aan de beurt. Mijn eerste partij was mijn 

eerste tegenstander wel heel erg sterk deze verloor ik. Mijn tweede partij was 

ook zo. Maar mijn derde partij ging wat beter doordat ik mijn tegenstander 

met een worp op de grond kreeg en nam hem in de houdgreep. Helaas dacht 

ik dat ik er al was en liet ik mijn tegenstander een seconde te vroeg los. Maar 

won deze partij wel. Mijn laatste partij verloor ik op punten van een meisje die 

iets sneller was dan mij. Ik behaalde hiermee 12 punten in totaal, dus helaas 

geen tegeltje. Maar diverse judoka's van Shi-Han behaalden wel een tegeltje 

waaronder Niels die samen met mij traint bij meester Eric en leerling meester 

Bob. Kom ook een keer kijken want hoe leer je hoe het gaat met wedstrijdjes. 

  

Sportieve groetjes van; 

Melissa Schoonlingen 

 

 

 Instaptoernooi 
 

p zondag 30 November was het instap toernooi. Een toernooi voor 

Judoka´s onder de 12 jaar, het werd gehouden in een grote sporthal in 

Den Haag. Er waren 7 verschillende matten (in poules) waarop de 

Judokas om embleems streden.  

 

Ik en 2 andere Judokas deden mee met dit toernooi. Owen van Hooijdonk had 

één wedstrijd gewonnen en twee verloren, hij haalde zijn Bruine embleem. 

Thomas Koopman had er één verloren en twee gewonnen en haalde zijn oranje 

embleem. Zelf had ik al mijn wedstrijden verloren, maar ik heb wel weer veel 

geleerd. En omdat je tien punten krijgt als je meedoet krijg ik volgende keer 

een embleem. 

 

Het Instap toernooi was een heel geslaagd toernooi en er waren zelfs pieten 

bij. 

 

Niels Boender  

 

B 

O 
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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 

 

Verslag instaptoernooi 30 november 2008 

 

homas Koopman, Niels Boender en Owen van Hooijdonk 

verschenen enthousiast op het instaptoernooi. Helaas zonder Martijn 

Zaat die aan zijn elleboog was geblesseerd. 

In een zeer korte tijd werden alle partijen gedraaid. Niels beet het spits af in 

een zware poule van 3. De wedstrijden werden helaas allen verloren maar 

NIEMAND heeft ook maar een punt cadeau gekregen van Niels. Niels 

anticipeerde scherp, liet zich goed coachen en verweerde zich als een echte 

judoka. Owen – de meest ervaren judoka van de drie – zat in een poule van 4 

en liet zich toch nog verrassen door zijn tegenstander. Na wakker te zijn 

geschut draaide Owen de overige partijen technisch goed wat resulteerde in 

een gewonnen wedstrijd. Owen haalde hiermee zijn bruine embleem. Thomas 

behaalde zijn oranje embleem door 2 wedstrijden te winnen. De eerste partij 

ging helaas verloren. Thomas liet zich dit toernooi niet gek maken, ook niet 

door twee schreeuwende coaches. Super! Thomas gelooft in eigen kunnen en 

laat overtuigend judo zien. Al met al drie kanjers van judoka’s die ik met trots 

heb mogen begeleiden.  

 

Een trotse coach (Ivo Zweekhorst). 

 

 

 

 

Shi-Han Feliciteert! 
4 jan Thom van Brakel 

6 jan Monika Verheij-Grzymek 

6 jan Stephon Bloem 

6 jan Marya Aitoty 

8 jan Hezja Said 

10 Jan Laurens Schöttelndreier 

11 jan Gianluca Micieli 

13 jan Jeroen Kooger 

27 jan Jeroen Logemna 

30 jan Arnt Berck 

8 feb Shannon Vreeburg 

13 feb Sophie Zerdoun 

19 feb Anne van Leeuwen 

20 feb Ellen Appiah 

22 feb Zikria Mohamadi 

22 feb Archana Bhairosingh 

23 feb Ivardi Daroen 

2 mrt Henk Tielemans 

 

T 


