
 
 
Nieuwsbrief 

Jaargang 5, nummer 16 — Leidschendam, 2 maart 2009. 

 
In dit nummer: 

 Van de voorzitter 

 Jeugd judodag JBN 

 Webmaster 

 Aikibudo examens 

 Yoseikan Ju Jutse-
stage 

 Verjaardagen 

Wedstrijdverslagen: 

 Vrijdagavond 
competitie 

 Tegeltjes toernooi 
14 december 

 Tegeltjes toernooi 
8 februari 

Voor de agenda 

5 april 
Speldag JBN Sporthal 
Overbosch, Vlaskamp 
 
10 april 
Goede vrijdag (geen les) 
 
13 april 
2e Paasdag (geen les) 

 
19 april 
Clubkampioen-
schappen Shi-Han en 
Stompwijk’92 
 
20 t/m 24 april 
examens Shi-Han 
 
27 april - 10 mei 
Mei vakantie 
 
11 mei 
nieuwe nieuwsbrief 
 

5-6 juni 

Judokamp 
 
 

 

 Van de voorzitter 
 

 

evaarlijk? 

 

Niet zo vaak krijg ik de vraag of judo veilig is voor met name de 

kinderen. Onlangs werd ik gebeld door een moeder die informatie wilde over 

de mogelijkheden om haar zoontje te laten judoën bij Shi-Han. Dergelijke 

vragen krijg ik regelmatig. Wat dit gesprek een beetje bijzonder maakte was 

de vraag “Hoe veilig is judo?”.  

 

Tja en hoe reageer je dan? Voor mensen die buiten het judo staan ziet het er 

misschien wel gevaarlijk uit. Voortdurend zie je judoka's gegooid worden en 

met een soms harde klap op de mat terechtkomen. Maar doorgaans staan de 

judoka's weer vrolijk op. Voor de judoka is op den duur het gegooid worden en 

het vallen iets wat bij het “normale” leven hoort. Judo is door de bedenker 

Jigoro Kano zodanig opgezet dat het een veilige sport is. Bij het aanleren van 

judo wordt uitgebreid aandacht besteed aan de veiligheid en aan het  veilig 

leren vallen. 

 

Maar wat voor een getrainde judoka gewoon is kan er voor de omstanders 

(ouders, grootouders, …) toch gevaarlijk uitzien. Mijn ervaring (ook als 

scheidrechter) is dat er normaliter behalve blauwe plekken, schaafwondjes en 

incicenteel een bloedneus weinig ongelukken gebeuren. De reden is dat de 

judoka goed getraind is in het vallen en daardoor nagenoeg altijd goed 

terechtkomt. Net zoals een kat die als hij valt bijna atijd op zijn pootjes landt 

en gewoon wegloopt. 

 

Maar goed hoe geoefend de judoka ook is. Risico is er altijd. Daarom wordt er 

verwacht dat er respect voor elkaar is en dat je de veiligheid van degenen 

waarmee je traint altijd in de gaten houdt. Voor de oudere jeugd die 

technieken als armklemmen en verwurgingen mogen gebruiken geldt dit in nog 

sterkere mate. 

 

Ook de ruimte waar geoefend wordt stelt vanwege de veiligheid eisen aan de 

concentratie van zowel de leerlingen als de leraren om te zorgen dat de lessen 

veilig verlopen. De leraar heeft de plicht om bij het lesgeven rekening te 

houden met de omstandigheden. Indien nodig past hij zijn wijze van lesgeven 

aan aan de omstandigheden. Als bestuur drukken wij de leraren op het hart 

om altijd de veiligheid in de gaten te houden. 

 

En natuurlijk gaat het niet altijd goed en gebeuren er ongelukken. Maar naar 

mijn ervaring is het risico op ernstige blessures klein. Judoka's lopen naar mijn 

idee zeker geen grotere kans op blessures dan bij andere sporten.  

 
Lees verder op pagina 2 
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Mijn antwoord aan de moeder was dat judoka's wordt geleerd om op een 

manier te vallen dat ze zich niet blesseren; dat de leraren letten op de 

veiligheid bij de lessen en dat naar mijn ervaring het aantal ernstige blessures 

gering is en zeker niet groter dan bij andere sporten. 

 

 

Jos Winnink (Voorzitter) 

 

 

Jeugd Judodag JBN 
 

 

p 5 april wordt er door de cursisten van de opleiding Judoleraar A 

van Judo Bond Nederland in samenwerking met het district Zuid-Holland 

een jeugd judodag georganiseerd.  

Deze zal worden gehouden in sporthal Overbosch in Den Haag en is bedoeld 

voor kinderen in de leeftijd van 7 t/m 11 jaar.  

Op het prikbord hangt een uitnodiging voor deze dag en tevens heeft uw zoon 

of dochter een uitnodigingsbrief uitgedeeld gekregen. 

Het inschrijven voor deze dag kan gedaan worden door het strookje onderaan 

de uitnodiging in te vullen en in te leveren bij de judoleraar van uw 

zoon/dochter.  

De uiterlijke inschrijfdatum zal zijn op 15 maart 2009. 

 

Judoleraar Bob zal op deze dag aanwezig zijn. Dus schrijf je gauw in! 

 

Liesbeth Teunissen (Wedstrijdsecretaris) 

 

 

 Bericht van de webmaster 

 

 

an de geslaagde strandtraining 2008 zijn foto's gemaakt, maar die 

waren verdwenen in een wolk van digitale informatie. De maker heeft ze 

onlangs terug gevonden.  

De foto‟s zijn terug te vinden in het fotoalbum op de Shi-han site: www.shi-

han.nl . 

 

René Maassen (Webmaster) 

 

O 

V 

http://www.shi-han.nl/
http://www.shi-han.nl/
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 Aikibudo examens 
 

 

p dinsdag 16 december was het eindelijk weer zover, examens 

Aikibudo bij shi-han. 

5 Kandidaten waren gespannen naar de dojo gekomen om hun vorderingen te 

tonen. 

 

Liesbeth ging op voor haar examen voor de 4e kyu 

(oranje band). Na een aantal te-hodoki‟s (bevrijdingen 

uit pakkingen) ging Liesbeth gestaag verder met alle 

technieken uit verschillende aanvallen om te eindigen 

met een zeer goede randori. Al met al een heel goed 

examen. Dat Liesbeth zeer goede vorderingen maakt is 

mede ook te danken aan haar inzet, want naast 

regelmatig stages te bezoeken, traint zij ook nog iedere 

donderdagavond in Den Haag. Klasse Liesbeth! 

 

 

 

Jeroen ging op voor het examen voor 5e kyu (gele band). 

Jeroen traint nu al een jaar bij ons en dat is wel te merken. 

De oefenstof die hij moest tonen deed hij degelijk met hier 

en daar nog wel een beetje een hapering maar dat is 

omdat hij soms te veel nadenkt en niet omdat hij het niet 

weet. Dit bleek uit zijn randori waar alle technieken zonder 

na te denken vlot gedaan werden, dus Jeroen volgende 

keer niet te veel nadenken en meer vertouwen op je 

gevoel. 

 

 

 

 

 

Anne en Ruud zijn na de zomervakantie begonnen met 

Aikibudo en deden examen voor hun 6 kyu(witte band). 

Examen voor 6e kyu houd in dat je de basisvaardigheden 

van het budo toont zoals ukemi (valbreken), slagen en 

stoten, pakkingen, een kata en misschien ook al een 

techniek hier en daar. Maar ook andere budokwaliteiten 

worden beoordeeld zoals bv respect, 

doorzettingsvermogen. Beiden voldeden goed aan deze 

eisen en mogen nu met trots hun pad voortzetten naar 

het volgend examen. 

 
Lees verder op pagina 4
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De laatste kandidaat was Kjell. Helaas door een vervelend voorval op de avond 

zelf kon hij zijn examen niet doen. Besloten werd om zijn examen te houden 

na de kerstvakantie. 

 

Kjell heeft al eerder Aikido gedaan en dat was wel te merken. Het examen 

verliep vlot en vooral zijn tai sabaki‟s (lichaamsverplaatsingen) en houding 

(balans) zagen er goed uit. Hij deed zo‟n goed examen dat hij gelijk de 5e kyu 

in ontvangst mocht nemen. Een zeer goed resultaat waar je trots op mag zijn. 

 

Op naar de volgende examens met wie weet wel de eerste bij Shi-Han 

opgeleide dan houder Aikibudo. 

 

Erik Verhagen 
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 Yoseikan Ju Jutse-stage 

 

 

aterdag 24 januari 2009 was een speciale dag voor Yu Wa Sports in 

Den Haag, omdat zij vanaf die datum samen werken met Fysiotherapie 

Vrederust. Ter gelegenheid van deze bijzondere dag hadden zij een 

Yoseikan Ju Jutsu-stage georganiseerd, gegeven door budo-expert Edgar 

Kruyning (onder andere 6e dan Yoseikan, 6e dan Ju Jutsu, 6e dan Judo, 5e 

dan Aikibudo). Yu-Wa verzorgt lessen Aikibudo en Ju Jutsu en de stage was 

ook bedoeld voor beoefenaars van deze stijlen. Naast de eigen leden waren er 

ook budoka‟s van andere scholen aanwezig. Van Shi-Han waren Erik Verhagen, 

Monika Verheij-Grzymek, Liesbeth Teunissen en Esther van Diggelen aanwezig. 

Yoseikan betekent “de plaats waar je kunt ontdekken wat goed voor je is”. Het 

Yoseikan Ju Jutsu is de stroming die allroundheid/veelzijdigheid als doel heeft. 

Dit betekent dat de beoefenaars een technische opleiding krijgen, waarin alle 

aspecten van het totale gevecht aan bod komen.  

 

 

In het eerste deel van de stage stond hadaka jime (naakte verwurging) 

centraal. Eerst viel Uke (de aanvaller) van achteren aan met deze verwurging 

en verdedigde Tori (de uitvoerder van de techniek) met een schouderworp. 

Daarna was de aanval een rechte stoot of afduwtrap en verdedigde Tori met 

deze verwurging, zodat Uke zowel staand als zittend op de grond 

gecontroleerd werd. Ook werden twee verschillende sutemi’s (offerworpen) 

behandeld, gevolgd door een eindcontrole. De eerste eindcontrole was een 

klem op het kniegewricht en de tweede controletechniek was een enkelklem. 

De stage was intensief en erg interessant en omdat iedereen zo enthousiast is, 

wordt er volgend jaar waarschijnlijk weer één gegeven! 

Bron: www.yoseikan.nl 

 

 

Ingestuurd door Esther van Diggelen

Z 
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Wedstrijdagenda 
 
8 maart 
ZH Dames en Heren, 
tot 15 jaar Sporthal 
Overbosch, Vlaskamp,  
 
14 maart 
Instaptoernooi Sporthal 
Overbosch, Vlaskamp,  
 
20 maart 
Vrijdagavondcompetitie  
 
28 maart 
Ichikan Sporthal de 
Merel, Rokanje 
 
29 maart 
Tegeltjestoernooi, 
Forum Kwadraat, 
Voorburg 
 
5 april 
Dancompetitie Sporthal 
Overbosch, Vlaskamp 
 
19 april 
Clubkampioenschappe
n SHI-HAN Sporthal De 
Fluit, hal De Tas 
 
25 april 
International Youth cup 
Sporthal Olympia, 
Rozenlaan 3, 
Maassluis 
 
27 mei 
Instaptoernooi Sporthal 
Overbosch, Vlaskamp, 
 

 

 Vrijdagavondcompetie 
 

 

p vrijdag 12 december werd er voor de tweede keer van dit seizoen 

de vrijdagavondcompetitie gehouden. 22 judoka‟s van Shi-Han, 

Stompwijk‟92 en BudoClub Voorburg streden voor de fel begeerde 

punten. Waar ze aan het einde van een reeks van 4 toernooien, leuke prijzen 

mee kunnen verdienen. Volgende vrijdagavondcompetitie is 20 maart.  

Hou de uitnodigingsbrief goed in de gaten! 

 

Liesbeth Teunissen (wedstrijdsecretaris) 

 

 

Tegeltjestoernooi 14 december 

 

 

ondag 14 december was er weer een tegeltjestoernooi 

De volgende deelnemers deden daar aan mee. 

In groep 1 zaten Iris Voogd, Arend Voogd en Gijs van Toor 

Gijs was in principe nog te jong voor het toernooi maar wilden zo graag 

meedoen dat hij toestemming kreeg van de organisatie. 

In groep 2 zaten Mathijn Overmeire, Melissa Schoonlingen, Bram van Toor, 

Tristan Rondeltap en Niels Bauman 

In de laatste groep Owen van Hooijdonk, Sam Mellor, Thomas Koopman, 

Robert Bolk, Alex Sieders en Niels Boender. 

Alle judoka‟s lieten zich van de goede kant zien. Ze wonnen wat en verloren 

wat. Coach Jelt was trots op jullie. 

  

Liesbeth Teunissen ( Wedstrijdsecretatis) 

 

 

Tegeltjestoernooi 8 februari 
 

 

hi-Han was met 11 deelnemers goed vertegenwoordigd op het 

1e Tegeltjes Toernooi van het nieuwe jaar.  

 

De benjamin van de deelnemers; Gijs van Toor, beet het spits af. Ondanks het 

feit dat zijn tegenstanders een kop groter waren, belette het Gijs niet om 

constant aan te vallen en mocht daardoor zijn 1e tegeltje in ontvangst nemen. 

 

Voor Wouter Paardekoper, was het zijn 1e keer dat hij de wedstrijdmat van 

Budoclub Voorburg begroette. Het was goed te merken dat zijn tegenstanders 

meer ervaring hadden, maar met één gewonnen partij mag Wouter tevreden 

terug kijken naar zijn „debuut‟. Met wat meer techniek en wedstrijdervaring 

komt dat tegeltje ervan zelf! 

 
Lees verder op pagina 7
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In de 2e groep, mocht Melissa Schoonlingen na lang wachten haar wedstrijden 

draaien en was erg enthousiast, maar kon dat niet omzetten in overwinningen. 

Door deel genomen te hebben aan het toernooi, kreeg Melissa 

aanmoedigingspunten en kon daardoor ook een tegeltje mee naar huis nemen.  

 

Volle bak was het op het laatste dagdeel. Bram van Toor verraste vriend en 

vijand met zijn schouderworpen. Owen van Hooydonk en Thomas Koopman 

zaten in de dezelfde poule en lieten zich niet van de wijs brengen door de wilde 

manier van judoën van hun tegenstander en sloegen toe op het juiste 

moment. Niels Boender had het op zijn heupen en won al zijn partijen. Maar 

ook Tristan Rondeltap, Martijn Zaat, Mathijn Overmeire en Robert Bolk hebben 

de naam van Shi-Han hooggehouden! 

 

Tegeltjes waren er ook voor Martijn Zaat en Niels Boender. 

 

Toby  

 

 

Zondag 8 februari 2009 Owen tegeltjes toernooi 

 

Het begon in de middag toen ik een kleine mede judoka van Shi-han zag. En ik 

gaf hem tips dat hij het anders moest doen en daarom heeft die door zijn inzet 

toch in twee keer een tegeltje gehaald en hij zei joepie pap ik heb een tegeltje! 

En toen moest ik en ging eerst met mijn vriendjes lol maken toen mijn teen 

ging bloeden. En ik dacht dat ik niet meer kon judoen maar ik kon gelukkig 

adem halen en toen moesten we gaan judoen. Ik moest eerst wachten wat 

irritant is maar ik maakte het leuk met mij vriendjes. En ik werd geroepen 

Owen van Hooijdonk en ik moest gelijk tegen een jonge die raar speelde. Maar 

ik verloor van hem 2 punten. Dus toen ik voor de tweede keer moest ik tegen 

een vriendje en ik veloor voor de zoveelste keer van hem 2 punten. Toen ik 

me laatste wedstrijd moest doen werd ik geworpen en gelukkig kreeg hij niks 

maar ik kreeg te horen van de coach dat ik opzij moest stappen. Ik gooide en 

ik deed dat en toen viel die en ik had hem. En hij probeerden mijn been te 

pakken en dat lukten hem bijna maar ik kreeg te horen dat ik een ippon had. 

Ik had 11 punten en toen moest ik nog en keer en ik zei, ik ben tegen iedereen 

al geweest en toen zei hij goed zo. Toen moest ik tegen dezelfde en toen had 

ik hem door en ik deed hetzelfde en toen ging die plat. Ik win joepie!! Ik ben 

blij met mijn 23 punten ik had er nog 5 van vorig jaar en volgend keer heb ik 

mijn 16de  tegel. Er zijn er in totaal 21. Dus snel beginnen anders krijg je ze 

niet allemaal. einde . 

 

Owen van Hooijdonk 

  



 

 

 

 
  

  

 
 

Meer info: www.shi-han.nl of kom langs: Sportcentrum de Fluit, Fluitpolderplein 1, 2262 ED Leidschendam 
 

pagina 8 van 8 

 

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 Feliciteert! 
2 mrt Henk Tielemans 

3 mrt Liam Rolink 

4 mrt Stijn de Bruin 

5 mrt Liesbeth Teunissen 

9 mrt Yonatan Eshet 

15 mrt Niels Levelt 

18 mrt Viren Vlieger 

20 mrt Wouter de Quant 

20 mrt Victor Weise 

23 mrt Haider Afzal 

23 mrt Daan Veenstra 

25 mrt Shabaz Afzal 

6 apr Lewis Benz 

8 apr Jos Winnink 

9 apr Tristan Rondeltap 

10 apr Kjell Neutink 

11 apr Danny de Groot 

12 apr Connor Veenendaal 

16 apr Ralph Oei 

17 apr Anet van Houten 

21 apr Gijs van Toor 

22 apr Mark Braam 

25 apr Ara Mohamed 

27 apr Peter Bussink 

27 apr Meester Eric 

29 apr Meester Ivo 

1 mei Mathijn Overmeire 

2 mei Tom Tielemans 

6 mei Melissa Schoonlingen 

 


