
 

 

Nieuwsbrief 
 Jaargang 2, nummer 2 — Leidschendam, 5 juni 2006 

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

pagina 1 van 2 

In dit nummer: 

⇒ Van de voorzitter 

⇒ Volgend seizoen 

⇒ Vakantie en 
contributie 

Colofon 

De Shi-Han-nieuwsbrief 
verschijnt onregelmatig 
en kan altijd leuke kopij 
gebruiken. Ook wat te 
melden? Mail het dan 
naar: 
 
info@shi-han.nl 
 
Bedankt! 

Contact 

Judovereniging Shi-Han 
Postbus 106 
2260 AC Leidschendam 
(070) 419 05 07 
info@shi-han.nl 
 
Giro 4498444 
KvK Haaglanden 
27264947 

Van de voorzitter 
et seizoen 2005-2006 zit erop. Een veelbewogen periode. Op 4 mei 
namen we afscheid van ons erelid Frans La Vos, die na een langdurig 
ziekbed overleed.  

 
Het jaar begon sportief met een strandtraining, samen met de judoka's van 
Stompwijk '92. Slechts een handjevol Shi-Hanners deed mee maar de sfeer 
was uitstekend. Zeker voor herhaling vatbaar dus, zie ook het blokje 
Volgend seizoen hieronder. 
Volgens de leraren is tijdens de examens uitstekend gepresteerd. Zowel 
binnen de vereniging als bij de danexamens. Drie judoka's behaalden hun 
eerste (1) en derde dan (2). Iedereen van harte gefeliciteerd met de 
behaalde slippen en banden. Als kleine vereniging spreekt Shi-Han zeker op 
technisch gebied haar woordje mee. 
Onze wedstrijdjudoka's presteerden over het algemeen goed. De laatste jaren 
neemt het aantal deelnemers aan wedstrijden echter sterk af. We gaan 
daarom proberen om het wedstrijdjudo en de wedstrijdgroep nieuw leven in 
te blazen. 
In het voorjaar van 2005 begonnen we weer met aikibudo onder leiding van 
Erik Verhagen. De beschikbare ruimte blijft een punt van zorg. Als de groep 
verder groeit, is het huidige lesuur te krap. 
 
Na gedwongen rust zijn Tobi Hollen en Boye de Witt weer terug op de mat. 
Helaas mist Jelt Verberne het eind van dit seizoen om gezondheidsredenen. 
Ook Ron Noordhoek en Jos Winnink bleven niet blessurevrij, hopelijk zijn ze 
er het komende seizoen weer bij. 
In het bestuur zagen we twee veranderingen. Zowel Eric van Leeuwen als 
Paul de Witt konden het bestuurswerk niet meer combineren met hun andere 
activiteiten. Beiden blijven wel leraar bij Shi-Han. Ik dank Paul en Eric voor 
hun inzet bij de oprichting van onze vereniging. Eric gaf het stokje door aan 
Emile Dinaux, die niet judoactiviteiten zoals het zomerkamp op zich neemt. 
Jos Winnink nam de voorzittershamer over. Er is nog ruimte voor een 
wedstrijdsecretaris, neem vooral contact op als je interesse hebt. 
 
Ook dit seizoen gingen vele dingen goed en konden enkele andere dingen 
beter. We eindigen in elk geval in stijl met het Shi-Han Zomerkamp 2006. 
 
Ik bedank judoka's, ouders, aikibudoka's, leraren en bestuursleden hartelijk 
voor hun inzet in het afgelopen seizoen. Alvast een prettige vakantie! We 
beginnen daarna uitgerust en opgewekt aan een nieuw seizoen met nieuwe 
uitdagingen. 
 
Namens het bestuur, 

 

Jos Winnink 

(voorzitter) 

 
Lees verder ���� 
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Volgend seizoen: een tipje van de sluier 
e zijn volgend seizoen heel wat van plan. We beginnen gelijk goed 
met een strandtraining, want dat mag niet uitblijven na het succes 
van vorig jaar. Kom dus ook een nat pak halen. Deze activiteit vindt 

plaats op zaterdag 2 september, dus zet deze datum alvast in je agenda. 
Verder gaan we een gasttrainer uitnodigen, die zijn sporen in de judowereld 
ruimschoots verdiend heeft. Nee, het is niet Mark Huizinga maar dat de 
training onvergetelijk wordt staat buiten kijf. Tot slot gaan we meer doen 
voor de wat oudere judoka's, zoals een filmmarathon, speciale trainingen en 
bezoek van een evenement. Meer info volgt, hou ook onze website in de 
gaten: www.shi-han.nl 

Vakantie en contributie 
e zomervakantie loopt dit jaar van 3 juli t/m 18 augustus en dat 
betekent dat Shi-Han de deuren ook even zal sluiten. De laatste 
judoles valt dit jaar op vrijdag 30 juni, we zien je graag weer op de 

mat vanaf maandag 21 augustus.  
 
Contributie 

Voor het seizoen 2006-2007 gelden de volgende 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 2006 tien jaar wordt, valt in de 
laagste contributiecategorie. Opzeggingen moeten ook voor 1 augustus aan 
ons zijn doorgegeven. Dit kan uitsluitend schriftelijk via post of e-mail. 
 
Gelieve het bedrag voor 1 september 2006 over te maken op giro 4498444 
t.n.v. Shi-Han te Leidschendam, o.v.v. "Contributie seizoen 2006-2007" en 
de naam van de judoka. Dit laatste is met name van belang als je met girotel 
of elektronisch bankieren betaalt. 
 
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, 
penningmeester@shi-han.nl 
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