
 
 
Nieuwsbrief 

Jaargang 5, nummer 20 — Leidschendam, 02 november 2009. 

 
In dit nummer: 

 Van de voorzitter 

 Algemene Leden 
Vergadering (ALV) 

 Van de 
penningmeester 

 Ooievaarspas 2009? 
Pashouders opgelet! 

 Afmelding training 

 Verjaardagen 

 

 

Wedstrijdverslagen: 

 Vrijdagavond 
competitie  

 

Voor de agenda 

9-13 november  
Judo examens Shi-Han 
 
18 november 
Algemene 
ledenvergadering 
 
21 dec - 1 jan 
Kerstvakantie(geen 

training) 

 

 Van de voorzitter 
 

eranderingen. 

Zo nu en dan veranderen zaken in het leven en dus ook binnen een 

vereniging. Veranderingen waar we mee te maken hebben zijn 

bijvoorbeeld nieuwe bestuursleden (“Heeft u zich al aangemeld voor een 

bestuursfunctie?”); leerlingen die naar andere lessen overgaan; de 

vorderingen van de leerlingen bij de examens; wijzigingen in lestijden of zaken 

als nieuwe matten. 

Het overgaan op nieuwe matten zal niet zoveel stof doen opwaaien in het 

algemeen. Andere wijzigingen in een vereniging leiden tot meer of minder 

discussie. Zo zal het kunnen voorkomen dat bij een examen blijkt dat de 

judoka of aikibudoka bij een examen in de ogen van de leraar of leraren verder 

of minder ver is dan hij of zij zelf denkt. In het ene geval valt het mee in het 

andere geval is het een teleurstelling. 

Een verandering die wij hebben moeten doorvoeren is in de lessen op de 

vrijdagavond. Al sinds het seizoen 2008/2009 werd Shi-Han geconfronteerd 

met het feit dat we vanaf het begin van het seizoen moesten werken met 

wachtlijsten. Wachtlijsten met name voor de jongste groep judoka’s. Omdat de 

beschikbaarheid van het judozaaltje beperkt is kunnen we niet gemakkelijk 

extra uren krijgen. Ook moeten er natuurlijk één of meer leraren beschikbaar 

zijn voor de les of de lessen. Een andere locatie is een mogelijkheid, maar 

wordt door het bestuur niet wenselijk gevonden, zeker niet als we niet alles op 

één en dezelfde locatie in de buurt van de Fluit kunnen organiseren.  

Een goede mogelijkheid leek ons daarom om in de invulling van de lessen op 

de vrijdagavond het een en ander te wijzigen. Omdat we (gelukkig) minder 

leden verloren bij de overgang naar het nieuwe seizoen dan we nieuwe 

aanmeldingen hadden bleven we geconfronteerd met een wachtlijst. Om die 

wachtlijst adequaat te kunnen oplossen moesten we al snel in het seizoen 

handelen, waardoor deze wijziging mogelijk wat abrupt en onverwacht 

overkwam. (zie voor meer informatie het stukje van Ivo Zweekhorst) 

Ik wens alle judoka’s die binnenkort examen doen veel succes en zeker ook 

degenen die zich voorbereiden op een examen voor de 1e en 2e Dan dit 

seizoen. Wij hopen u allen te zien op de komende Algemene Vergadering op 18 

november a.s.  

 

 

Jos Winnink (Voorzitter) 

 

V 
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Algemene Leden Vergadering 
Uitnodiging voor alle leden! 

p woensdag 18 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 jou als lid te laten zien dat je 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 vijf 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 ontvang je bij deze nieuwsbrief. 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. 

 

 

Het bestuur 

O 
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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 

Ter herinnering 

De jaarcontributie dient voor 1 oktober 2009 door ons te zijn ontvangen. 

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

Contributie 2009-2010 en betaling 

Voor het seizoen 2009-2010 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 2009 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 2009-2010", 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) 
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Ooievaarspas 2009? Pashouders opgelet!  
 

 

aarlijks moet de penningmeester het Ooievaarspasnummer ontvangen. 

Als het nummer niet bekend is bij Shi-Han vervalt de verleende 

Ooievaarspaskorting voor dat jaar. Van veel pashouders zijn de 

pasgegevens 2009 nog niet bekend (!) bij Shi-Han. 

Moet je jouw Ooievaarspasnummer nog doorgegeven aan de penningmeester? 

Dan verzoek ik je zo snel mogelijk te doen. Dit in verband met de afrekening 

van Shi-Han met de gemeente Den Haag. 

De gegevens van je Ooievaarspas kan je doorgeven door: 

1. het versturen van een scan/foto van de Ooievaarspas per email naar: 

penningmeester@shi-han.nl; 

2. het afgeven van een kopie van de Ooievaarspas aan de judoleraar; 

3. het per post versturen van een kopie van de Ooievaarspas naar: Shi-Han, 

T.a.v. penningmeester, postbus 106, 2260 AC, Leidschendam. 

 

 

André Nieuwenhout (Penningmeester) 

 

 

 

Lesindeling 

 

e leraren hebben afgelopen weken de indeling van de judoka’s 

onder de loep genomen. Dit heeft geresulteerd in een aantal 

verschuivingen binnen de bestaande lesuren. Tevens is er naar een 

oplossing gezocht om de wachtlijst te minimaliseren. Veel judoka’s in spe 

staan reeds maanden te trappelen om hun kunsten aan de mat toe te 

vertrouwen. Gelukkig heeft onder andere het creëren van een extra lesuur de 

oplossing geboden. Door de wedstrijdtraining van vrijdag het tweede uur te 

integreren in het derde uur ontstaat er een extra regulier lesuur. Daarnaast 

zorgt dit op het derde uur voor een enthousiaste impuls van de 

wedstrijdjudoka’s. Het derde uur op vrijdag is namelijk een combinatie van 

jonge wedstrijdjudoka’s en ervaren, meer technisch begaafde oudere judoka’s. 

Een druk uur waar de mat zelfs voor wordt verlengd en waarin jong en oud 

aan elkaar zijn gewaagd. De wedstrijdjudoka’s trainen van 19.30 – 20.15 uur. 

De judoka’s die overblijven, trainen nog door tot 21.00 uur.  

 

Door op vrijdag een tweede lesuur in het leven te roepen, biedt SHI-HAN de 

mogelijkheid voor de judoka’s om op alle lesdagen goed door te kunnen 

groeien naar het niveau van blauwe band. Als vereniging kunnen wij daarom 

een completer pakket aanbieden. Naast de lessen op de eerste uren zal ook 

Bob Bakhuijs deze lessen verzorgen. Dit tweede lesuur zal Bob samen met Eric 

van Leeuwen inhoud geven.  

 

 

Ivo Zweekhorst (Voorzitter Technische Commissie) 

J 

D 
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Hygiëne 

 

teeds vaker zien wij judoka’s reeds in judopak vanuit huis 

verschijnen. Dit is niet hygiënisch voor jezelf en de overige judoka’s. In 

de kleedkamers is het de bedoeling dat je je judopak aan- en uitdoet. 

Vanuit de kleedkamer naar de mat dien je slippers of sokken te dragen. Op 

deze manier houden we de matten schoon en is het hygiënischer voor de 

medejudoka’s. Graag aandacht hiervoor. 

 

 

Ivo Zweekhorst (Voorzitter Technische Commissie) 

 

 

 

Strandtraining 

 

ok dit jaar werd het nieuw judoseizoen weer geopend met een 

strandtraining. Na het verzamelen werd er gestart met de training. Dit 

ving aan met een zwaar stuk hardrennen over het strand. Na dat 

iedereen goed warm was geworden werd er vol op geoefend met judo 

technieken, dit was uiteraard een beetje wennen omdat er geen mat was. 

Zand blijkt toch iets harder te zijn. Gelukkig waren het allemaal sterke en 

stoere judoka’s, dus die hadden daar geen last van! Vervolgens werd er het 

roofspel gespeeld. Het doel was om mensen uit een ander team te ‘stelen’. Na 

dit spel werd er gezwommen in het koude water van de zee. Uiteraard werd er 

ook nog een bestuurslid de zee in gegooid, dit jaar was Liesbeth de gelukkige. 

Na een leuke en vermoeiende ochtend keerde iedereen terug naar huis. We 

hebben nu alweer zin in volgend jaar!! 

 

 

Kevin Vink 

 

 

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

S 

O 

http://www.shi-han.nl/
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Wedstrijdagenda: 

 
8 november 
Tegeltjestoernooi 
 
15 november 
 4 seizoenen toernooi 
Lu-Gia-Jen 
 
28 november 
Instaptoernooi 
 
11 december 
Vrijdagavondcompetitie 

 

Vrijdagavond competitie. 

 

rijdag 16 oktober 2009. Er waren 34 judoka ’s aan het judoën. Eerst 

kregen we een warming-up van Bob. Toen we warm waren begon André 

met uitleggen over het scorebord en de scores. 

Toen dat gedaan was ging Ivo de poules vertelen. Ik had een voorspelbare 

poule en een jonge die hoorde niet in onze poule maar hij deed zijn best.  

Maar ik was 1ste en daar gaat het om. 

Daarna mag je een snoep en drinken halen. 

 

Owen van Hooijdonk 

 

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

 

 

Afmelding training 
 

et telefoon nummer om af te melden voor de training is gewijzigd. 

Vriendelijke verzoek om dit nummer te gebruiken als je niet kan trainen. 

Weet je dit van te voren geef dit dan door tijdens de daaraan 

voorafgaande les. 

Dit is het nieuwe nummer: 06-11360928 (na 16.30 uur) 

 

Afmelden kan ook via info@shi-han.nl (minimaal 1 dag van te voren). 

 

 

Liesbeth Teunissen (Wedstrijdsecretaris) 

V 

H 

http://www.shi-han.nl/
mailto:info@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: 
 
06-11360928 
(bereikbaar na 16.30 uur) 

Alvast bedankt 

 

Shi-Han Feliciteert! 
 

1-nov Arend Voogd 

5-nov Yoran Blom 

6-nov Alex Sieders 

9-jan Hugo de Groot 

11-nov Jaïr Kluivert 

12-nov Jeffrey van der Starre 

16-nov Bram van Toor 

19-nov Nebez Aitoty 

19-nov Laurens Noordhoek 

22-nov Tom Levelt 

22-nov Ruben Nijhof 

23-nov Tony Paixao Marques 

 

1-dec Casper Leemans 

3-dec Lucas Plaisier 

10-dec Randy van der Meer 

27-dec Rens Rosbenders 

28-dec Thomas Kavadias 

31-dec Meester Matthijs 
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