
 
 
Nieuwsbrief 

Jaargang 5, nummer 19 — Leidschendam, 31 augustus 2009. 

 
In dit nummer: 

 Van de voorzitter 

 Van de 
penningmeester 

 Van de Technische 
Commissie  

 Strandtraining 

 Bestuurfuncties 

 Geboren 

 Judokamp 

 Verjaardagen 

 

 

Wedstrijdverslagen: 

 In verband met de 
vakantie zijn er geen 
verslagen 

 

Voor de agenda 

12 september 
strandtraining 
 
18 november 
ledenvergadering 
 
20 t/m 24 oktober 
Herfst vakantie (geen 

training) 

 

 Van de voorzitter 
 

en nieuw seizoen een nieuw geluid? 

De Wereldkampioenschappen Judo in Rotterdam zijn als u dit leest 

geweest en zo is één van de hoogtepunten van het seizoen 2009-2010 al 

voorbij voor we weer begonnen zijn met trainen. Maar onze eigen 

hoogtepunten (de strandtraining, de algemene vergadering, de 

clubkampioenschappen, het zomerkamp, …) komen nog. 

Enkele zaken zullen dit seizoen anders zijn dan voorgaand jaar. Zo is Paul de 

Witt weer terug. Nou ja een beetje, want hij geeft alleen les aan de senioren 

op dinsdagavond en niet meer, zoals in het verleden, alle uren van de dinsdag. 

Dit betekent ook dat Matthijs Winnink minder uren les zal gaan geve. 

Positief vind ik dat we erin lijken te slagen om onder de wat meer gevorderde 

jeugd een enkele toekomstige leraar te vinden. Jelt Verberne zal beginnen aan 

zijn opleiding Judoleraar (nivo 1) en als alles naar wens verloopt, zal Erik van 

Leeuwen Judoleraar nivo 4 (het op één na hoogste nivo) worden dit seizoen en 

Bob Bakhuys Judoleraar nivo 3. We proberen om binnen de actieve gevorderde 

judoka's potentiële leraren te scouten, zodat we op termijn een voldoende 

ruim arsenaal aan leraren kunnen houden. Goede en betrokken leraren zijn 

een “must” voor het voortbestaan van de vereniging. 

Een andere ontwikkeling is dat het ernaar uitziet dat alle Aikido-stijlen in 

Nederland, waaronder Aikibudo, in één door de NOC*NSF erkende sportbond 

zullen worden verenigd. Nu zijn ze nog verdeeld over een drietal verschillende 

bonden, waaronder de JBN. Nog niet geheel duidelijk is wat de praktische 

consequenties zullen zijn. Mogelijk moet Shi-Han dan lid worden van deze 

nieuwe sportbond naast het lidmaatschap van de JBN en ook voor het 

bijhouden van de graduaties (de banden) zal het wel gevolgen hebben. 

Medio augustus (op het moment dat ik dit stukje schreef) stond in de krant het 

bericht dat de bouwplannen voor het Fluitpolderplein voorlopig naar de 

tekentafel zijn terugverwezen door de rechter. Welke consequenties dit zal 

hebben voor de uitvoering van de nota Binnensport, waar ik ook al eerder over 

berichtte, is nog niet duidelijk. 

En aan het begin van het seizoen is er de traditionele jaarlijkse strandtraining 

op het strand bij Wassenaar. De precieze datum en tijd vindt u in deze 

nieuwsbrief. 
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Wedstrijdagenda: 

 
4 oktober  
nationaal judotoernooi 
Schijndel 
 
16 oktober 
vrijdagavondcompetitie 
 
17 oktober 
Open Capelse 
Judokampioen-
schappen 
 
21 oktober 
Herfst judotoernooi 
Hengelo 
 
25 oktober 
Instaptoernooi 
 
15 november 
4 seizoenentoernooi 
Lu-Gia-Jen herfst 
 
21 november 
Judokampioenschap-
pen Zuidland Heenvliet 
 
28 november 
Instaptoernooi 

 

 

 

 

Vervolg van pagina 1... 

En dan ja de opdracht waar ik u mee op vakantie stuurde in de vorige 

nieuwsbrief. Nog maar even aangehaald mocht het u met het mooie en 

ontspannende weer ontschoten zijn: 

“O ja, denkt u zittend voor de tent of caravan of op een terras of op het strand 

eens na of u niet nodig een rol als vrijwilliger bij Shi-Han op zich moet nemen 

of misschien zelfs wel een bestuursfunctie. Deze laatste functies zijn schaars 

en komen slechts zelden beschikbaar. Dit jaar komen de functies van 

secretaris en die van coördinator niet-judo activiteiten vacant.” 

 

Kortom schroom niet om eens na te gaan of een functie als vrijwilliger of een 

bestuursfunctie niets voor u is en praat dan eens met één van de 

bestuursleden. In november houden we weer de Algemene Vergadering en ja 

dan is het weer een jaar wachten op de volgende mogelijkheid om bestuurslid 

te worden. 

 

Een sportief en gezond seizoen toegewenst. 

 

 

Jos Winnink (Voorzitter) 
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Belangrijk om te 
weten: 
 
Shi-Han stuurt geen 
nota's en geen 
acceptgiro's: zo houden 
wij de kosten laag. 
 
Voor het vijfde jaar op 
rij hebben wij de 
contributie niet 
verhoogd. 
 
Betaal zelf op tijd: 
bespaar de vereniging 
onnodige kosten. 

Van de penningmeester 
 

Contributie 2009-2010 

 

oals vermeldt in laatste nieuwsbrief voor de zomer vakantie gelden 

voor het seizoen 2009-2010 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 2009 tien jaar wordt, valt in de 

laagste contributiecategorie. Opzeggingen ontvangen wij uitsluitend schriftelijk 

via post of e-mail. 

 

Graag het bedrag voor 1 oktober 2009 overmaken op giro 4498444 t.n.v. 

Shi-Han te Leidschendam, o.v.v. "Contributie 2009-2010",  

de naam van de budoka 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, via penningmeester@shi-han.nl, ons 

algemene telefoonnummer of via de judoleraar. 

 

 

André Nieuwenhout (Penningmeester) 

 

 

 

Bestuursfuncties 
 

 

ij de Algemene Vergadering, die in het najaar zullen worden 

gehouden, komen twee bestuursfuncties vacant. De wisseling van 

bestuursfuncties is een gevolg van het schema van aftreden dat we 

binnen Shi-Han hanteren. 

 

Deze keer gaat het om de functie van secretaris en de functie Coördinator 

Niet-judo activiteiten. 
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Vervolg van pagina 3... 

 

De secretaris, de informatieve/communicatieve spil van het bestuur die een 

groot deel van de in- en externe communicatie voor zijn rekening neemt. 

Hieronder valt natuurlijk de verslaglegging van vergaderingen, afhandeling van 

de post (valt bij Shi-Han erg mee, omdat het grootste deel van de post bestaat 

uit stukken voor de penningmeester) e.d. 

 

De Coördinator Niet-Judo activiteiten is degene die eerstverantwoordelijk 

is voor activiteiten als het judokamp, sinterklaasviering e.d. Ook het 

organiseren van de vrijwilligersbijeenkomsten hoort tot het taakpakket. 

 

Voor beide functies zijn we op zoek naar kandidaten. Met name zijn we ook op 

zoek naar nieuw bloed (mensen met nieuwe ideeën) om de Shi-Han nieuwe 

impulsen te geven. Vanuit het standpunt van verenigingsdemocratie zou het 

bestuur graag meerdere kandidaten aan de Algemene Vergadering kunnen 

voorleggen. Kortom schroom dus niet om u aan te melden. 

 

De precieze invulling van taken is in het algemeen in onderling overleg binnen 

het bestuur, binnen grenzen, flexibel te regelen.  

 

 

Liesbeth Teunissen (Wedstrijdsecretaris) 

 

 

 

 Trainingen en Trainers 

 

n het nieuwe seizoen verwelkomen wij Paul de Witt, Bob Bakhuys 

en Jelt Verberne als versterkingen binnen het lerarenbestand van SHI-

HAN. Jelt volgt na een jaar van “proeven aan het lesgeven” de cursus 

dojo-assistent. Dit wellicht als aanloop naar een verdere carrière als leraar 

binnen onze vereniging. Bob is natuurlijk al langer bekend met het lesgeven 

maar dan onder begeleiding van Eric. Na het behalen van zijn certificaat 

judoleraar 2 zal Bob deze uren zelfstandig leiden. In het nieuwe seizoen start 

Bob met de vervolgcursus judoleraar 3. Paul is na een jaar afwezigheid weer 

bereid gevonden de lessen te verzorgen voor de senioren op dinsdag. Met deze 

versterkingen denken wij een passende invulling te geven aan onze ambities. 

Wij wensen de heren dan ook veel succes en plezier toe in hun nieuwe functie. 

 

Ivo Zweekhorst (Voorzitter Technische Commissie) 
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Strandtraining 
 

et is intussen een traditie geworden, de strandtraining. Na het grote 

succes van de voorgaande jaren, wordt ook dit jaar het judo seizoen 

weer gestart met een strandtraining! Op zaterdag 12 september wordt 

er op het strand van Wassenaar een leuke training gehouden. Na de training is 

er een mogelijkheid voor diegene die wil en als het weer het toelaat om ook 

nog even te gaan zwemmen (alleen voor de liefhebbers met een 

zwemdiploma). 

 

Datum: zaterdag 12 september 2009 

Verzamelen om: 9:00 uur bij Shi-Han 

Eindtijd: 13:00 uur 

 

Tijdens de lessen zal er een aparte brief worden uitgedeeld, ook zal de 

informatie op de site van Shi-Han te vinden zijn (zie www.shi-han.nl) en wordt 

de uitnodiging op het prikbord gehangen. 

 

Het Bestuur 

 

 

 

Geboren 

 

Het was nog net voor het begin van het nieuwe seizoen dat wij hoorden dat 

het gezin van Carolina de Bruijn en André Nieuwenhout (onze 

penningmeester) is uitgebreid met een wolk van een dochter die luistert naar 

de naam Brigitte Cornelia.  

 

Brigitte is geboren op 14-8-2009 om 12.56 uur. Ze woog bij haar geboorte 

2980 gram en had een lengte van 48 cm. 

Moeder en dochter maken het goed. 

 

Namens geheel Shi-Han wil ik Carolina en André van harte gelukwensen met 

de geboorte van hun dochter en natuurlijk Frédérique met haar zusje. 

 

Jos Winnink 

 

 

 

H 

http://www.shi-han.nl/
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Superhelden kamp Shi-Han Stompwijk’92  

19, 20 en 21 juni 2009 

 

indelijk was het zo ver. Na weken organiseren kon het kamp 

eindelijk beginnen. 

Vrijdagavond kwamen de kinderen, sommige als superheld, keurig op tijd 

aan bij de kamp locatie. Daar werden de groepen verdeeld onder de 

kampleiders, werden er namen verzonnen en kregen de kids een T-shirt die ze 

mochten versieren. Later op de avond werd er nog een leuke film gekeken.  

Toen kwam het spannende gedeelte van het kamp, het slapen. 

  
Na heel wat uurtjes gingen de kinderen eindelijk slapen.   

 

Vroeg in de ochtend werden we door 2 in leger geklede mannen wakker 

gemaakt. De slaap spullen werden opgeborgen en er ontstond in de sporthal, 

mede door meerdere vrijwilligers van Stompwijk’92 en Shi-Han, aan de ene 

kant van de sporthal een grote judomat en aan de andere kant een groot 

klimparadijs. De groepen werden in tweeën gesplitst. Na het ontbijt begonnen 

de twee groepen met deze twee onderdelen. Op de judomat werd een heuse 

superhelden training gehouden en aan de andere kant van de zaal deden ze 

tikkertje op de klimtoestellen. Na het middag eten wisselden de twee groepen 

om. 

 

Vermoeid van het weinig slapen en van deze twee activiteiten konden de 

kinderen nog even bijkomen voordat de BBQ begon.  

 

                    
 

Nadat alle buikjes vol zaten werd er nog een avondspel georganiseerd.  

Het slapen gaan duurde dit maal niet zo lang. Zodra de kinderen hun bed 

onder zich voelde sliepen ze al. Een geslaagde dag dus. 
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Vervolg van pagina 6... 

 

De laatste dag konden de kinderen even uitslapen. Maar moesten daarna weer 

aan de bak met leuke spelletjes. In de middag was de prijsuitreiking, want op 

verschillende onderdelen konden er punten verdiend worden. Het team van 

Jelt had uiteindelijk de meeste punten en ging er met de prijzen vandoor. 

 
Hierna werden de kinderen door hun ouders en/of verzorgers weer opgehaald. 

  

Al om al een geslaagd judokamp! 

 

Liesbeth Teunissen (Wedstrijdsecretaris) 

 

 

Tevens willen we als kampcommissie hierbij alle vrijwilligers bedanken. Mede 

dankzij jullie was het kamp een groot succes. 

 
PS zie de site www.shi-han.nl voor meer foto’s 
 

http://www.shi-han.nl/
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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 Feliciteert! 
 

04 september Eveline de Groot 

09 september Daan 't Hart 

11 september Robert Bolk 

21 september Yousaf Choi 

  

 

05 oktober Laurens de Groot 

07 oktober Marion Vink 

07 oktober Lisa Wiewel 

09 oktober Lennie Benz  

09 oktober Patrick Meuleman 

11 oktober Ron Noordhoek 

13 oktober Maxou Zerdoun 

15 oktober Jelt Verberne 

19 oktober Loek Simons  

19 oktober Rodolphe Zerdoun  

23 oktober Owen van Hooijdonk 

27 oktober Chris Bilgin 

30 oktober René Maassen 
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