
 
 
Nieuwsbrief 

Jaargang 6, nummer 21 — Leidschendam, 04 januari 2010. 
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 Site aanmelding 

 Verjaardagen 

 

 

Wedstrijdverslagen: 
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15 november 
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28 november 

 Aikibudo stage 

 

Voor de agenda 

13 januari 

nieuwjaarsborrel 
 
22-28 februari 
Voorjaarsvakantie (geen 

training) 

 

 Van de voorzitter 
 

Tweede helft 

 

m te beginnen wens ik u allen een gezond, sportief en voorspoedig 

2010 toe. Met dit nieuwe jaar is ook het tweede gedeelte van het 

seizoen 2009-2010 begonnen. Dit wordt weer een periode om te 

oogsten voor Shi-Han. Als een en ander niet tegenzit, vanwege blessures of 

ander ongerief, doen voor de zomervakantie enkele judoka’s een Dan-examen. 

Twee voor de tweede Dan en in elk geval één en mogelijk zelfs drie voor de 

eerste Dan. Gegeven de gedegen opleiding van deze judoka’s onder leiding 

van de Mees (; de heer Verhagen) heb ik alle vertrouwen in goede resultaten. 

Het feit dat we met de tweede helft van het seizoen zijn begonnen betekent 

ook dat we de eerste helft al weer achter ons hebben gelaten. In dit eerste 

deel hebben judoka’s van Shi-Han met wisselend succes meegedaan aan 

verschillende toernooien. Misschien wel belangrijker dan de behaalde 

resultaten is het feit dat we bij Shi-Han weer een groep actieve judoka’s 

hebben die met plezier regelmatig meedoet aan jeugdwedstrijden. Plezier in de 

sport is iets dat we bij Shi-Han erg belangrijk vinden. En ach, een Nederlands-, 

Europees-. Wereld- of zelfs Olympisch kampioen is natuurlijk prachtig voor de 

vereniging, maar de kansen om tot die top door te dringen zijn klein. Ook is 

Paul de Witt dit seizoen weer teruggekomen als leraar. Paul van harte welkom 

terug. 

 

En zo was er op 18 november 2009 de, al weer zesde, Algemene Vergadering 

(AV) van Shi-Han. Op deze vergadering trad Matthijs Winnink af als Secretaris, 

een functie die hij inmiddels zo’n zes jaar had uitgevoerd. Ook Emile Dinaux 

die de functie van Coördinator niet-judo activiteiten drie jaar heeft uitgevoerd 

trad af. Emile was niet herkiesbaar. Matthijs wilde niet meer terugkomen in de 

functie van Secretaris, maar de functie van Coördinator niet-judo activiteiten 

leek hem wel wat. Emile en Matthijs bedankt voor jullie inzet voor Shi-Han de 

afgelopen jaren. 

 

Het voorstel van het bestuur aan de AV was om Jan Harm Bakhuys te 

benoemen tot nieuwe Secretaris en Mathijs Winnink tot Coördinator niet-judo 

activiteiten. Dit laatste is iets waar hij het afgelopen seizoen als voorzitter van 

de Zomerkampcommissie ook al intensief bij betrokken was. Beiden werden bij 

acclamatie verkozen. Jan Harm welkom in het bestuur en succes in je functie 

van Secretaris. Matthijs veel succes in je nieuwe bestuursfunctie.  
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Met het aantal leden gaat het de laatste seizoenen en ook dit seizoen goed. 

Shi-Han groeit gestaag, maar niet te snel. De wachtlijst met nieuwe 

jeugdleden hebben we kunnen oplossen, maar we blijven zoeken naar 

mogelijkheden om meer beschikking te krijgen over de accommodatie. We zijn 

en blijven een bloeiende vereniging. Wat mij betreft had de opkomst bij de AV 

groter mogen zijn om het belang van deze bijeenkomst voor de vereniging nog 

meer te onderstrepen. 

 

 

Jos Winnink (Voorzitter) 

 

En o ja, Jan Harm is inderdaad de vader van Meester Bob. 

 

 

 

 Examens Shi-Han 

 

e eerste examenronde van het nieuwe seizoen is alweer achter de 

rug. Voor een relatief grote groep een eerste kennismaking met dit 

officiële meetmoment. Spanning en onzekerheid regeren vaak op deze 

dagen. Als leraren proberen wij de examens op een zo soepel mogelijke wijze 

te laten verlopen. Iets wat vaak maar niet altijd lukt. Bij het gradueren draait 

het om een aantal factoren als inzet, aanwezigheid, ervaring en kunde. De 

leraren hebben na het examen overleg om het uiteindelijke resultaat te 

bepalen.  

 

Deze keer hebben de leraren het examen als een goed niveau ervaren. Met 

een trots gevoel hebben we dan ook afgesloten. Helaas hebben niet alle 

judoka’s examen kunnen doen. Voor hen zal samen met de leraar naar een 

passende oplossing worden gezocht. Als Shi-Han kijken we terug op een 

geslaagd examen. 

 

Ivo Zweekhorst (Voorzitter Technische Commissie) 
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 Sint en Pieten Training 

 

p vrijdag 27, maandag 30 november en dinsdag 1 december 

werden er bij Shi-Han geen gewone trainingen gehouden. Dat kon je 

goed zien want bijna niemand had een judopak aan. 

Voor de groepen 1 en 2 werden namelijk een ‘Sint en pieten’ training 

gehouden, georganiseerd door Bob. Bij aankomst werden de groepen in vieren 

gedeeld waarna ze een groepsnaam moesten verzinnen die met judo en 

sinterklaas te maken had. Er kwamen erg mooie namen uit. Vervolgens 

werden de groepen naar de juiste spelletjes geleid. Zo moesten ze o.a. vragen 

beantwoorden, sjoelen, kunstjes doen, woorden uitbeelden en pieten raden.  

 

Het winnende groepje kregen een chocolade prijs mee naar huis.  

Na afloop was er voor iedereen een chocolade letter met wat drinken en 

lekkers erbij. 

 

 

Liesbeth Teunissen (Wedstrijdsecretaris) 

 

 

 

 Herhaling Hygiëne 

 

og steeds komen en gaan judoka’s in hun/haar judopak van en 

naar huis. We weten dat dit vaak sneller, makkelijker of wat dan ook is, 

maar een ding is het niet en dat is Hygiënisch! Een goede sporter 

kleedt zich om in de kleedruimte en maakt gebruik van slippers om van en 

naar de Dojo te gaan (ook voor het bezoek aan het toilet dienen slippers 

gebruikt te worden). 

 

 

Ivo Zweekhorst (Voorzitter Technische Commissie) 
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Diefstal (van fietsen) 

 

 

et komt steeds vaker voor dat er voor de deur van de judozaal 

fietsen ontvreemd worden. De conciërge adviseert om de fiets vast te 

zetten aan de fietsen rekken met een extra slot of de fiets bij de 

hoofdingang van de sportzalen te plaatsen.  

 

 

Hierbij tevens ook het advies om in de kleedkamers geen waardevolle spullen 

achter te laten. Dus ook geen geld, horloges, gsm’s etc. Iedereen kan zomaar 

binnen komen. Neem dit alles mee naar de dojo maar vergeet het niet! 

Eventueel kan je ook al je spullen in je tas doen en deze meenemen in de 

dojo, zo voorkom je dat je je spullen vergeet. 

 

 

Shi-Han 

 

 

 

Shi-Han nieuws per E-mail 
 

ist je, dat je als eerste alle laatste nieuwtjes van Shi-Han kan 

ontvangen per email? 

 

Het werkt simpel: je gaat naar www.shi-han.nl en klikt op 'Nieuws'. Op de 

bovenste regel staat een mededeling over de nieuwsbrief per email. Klik 

daarop en schrijf je in met je emailadres. Je ontvangt dan direct een 

inschrijfemail met een link daarin die je moet aanklikken (zodat wij zeker 

weten dat jij ook jij bent). 

 

Zodra Shi-Han een nieuw nieuwsbericht plaatst op de website ontvang jij daar 

direct een email over als je bent ingeschreven. 

 

Volgens de nieuwe anti-spamwetgeving die sinds 1 oktober van kracht is mag 

alleen op deze manier informatie per email verzonden worden. Shi-han voldoet 

daaraan. Ook moet je jezelf altijd kunnen uitschrijven via de website. Ook dat 

is mogelijk (ook daar krijg je eerst een bevestigingsemail om te voorkomen 

dat een grapjas jou inschrijft of uitschrijft). 

 

Neem bij vragen contact met mij op. 

 

 

René Maassen (Webmaster) 

 

 

 

H 

W 

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

 
23 januari 
Goederaad 
Judotoernooi 
 
30- 31 januari  
Vlaardingen Judo 
toeronooi 
 
7 februari 
Lu-Gia-Jen 4 
seizoenen toernooi 
winter 
 
13 februari 
 Goederaad punten 
competitie 
 
13 februari 
Schiedamse open Judo 
kampioenschappen 
 
12 maart  
vrijdagavondcompetitie 

 

Instaptoernooi 25-10-2009 

 

orich was vanochtend de judoka die het spits afbeet voor SHI-HAN. 

In een poule van 3 verweerde hij zich goed. Ten opzichte van zijn laatste 

toernooi was er een goede progressie te zien. Jorich won twee partijen 

(waza-ari en ippon). In de 2 verloren partijen verweerde hij zich goed al had 

de tegenstander net wat meer ervaring. Uiteindelijk verdiende Jorich het gele 

embleem. 

 

Owen ging op voor het zwarte embleem. Na een aantal keer mis te hebben 

gegrepen was het vandaag de dag. Op het randje van het toegestane gewicht 

was er een gedreven Owen te zien. Hij liet zich goed coachen en won 2 

partijen met volle overtuiging. Voor de twee verloren partijen hoeft Owen zich 

niet te schamen. Kortom dit is een prestatie van formaat. Gefeliciteerd met het 

verdiende resultaat. Nu op naar de volgende wedstrijden!  

 

Het tweede dagdeel van het toernooi stonden er drie deelnemers klaar. 

Thomas, Tristan en Martijn. 

Deze drie bikkels trainen twee keer per week keihard om hun tegenstanders te 

verrassen. 

Thomas en Tristan hadden al een paar keer meegedaan en wisten hoe het was 

om op de mat te staan bij het instaptoernooi, Martijn stond voor het eerst op 

de mat bij het instaptoernooi. 

Nadat ik de drie judoka’s had gevonden liet ik ze even warmdraaien. 

Na deze korte warming-up moesten ze al snel naar hun mat. Deze lagen 

helaas ver uit elkaar wat veel rennen betekende, rennen op je vrije 

zondagmiddag... 

Thomas had al snel zijn eerste wedstrijd en hij liet even zien wat hij allemaal 

kon. 

Met winst liep hij de mat af.  

Na een tijdje moest hij meteen op voor zijn tweede partij, dit was een 

zwaardere tegenstander. Desondanks liet Thomas sterk judo zien. De uitslag 

was iets anders dan we gehoopt handen maar dat kan gebeuren. 

Zijn laatste wedstrijd was een flinke klus, maar geen onmogelijke 

tegenstander. Er waren kansen zowel voor Thomas als voor zijn tegenstander. 

Tijdens zo’n kans voor zijn tegenstander zette hij net de juiste techniek in en 

de winst ging naar Thomas zijn tegenstander. Een zware dag, maar goed 

gedaan Thomas! 

Tristan had alleen maar snelle wedstrijden. Knipperen was er niet bij want dan 

miste je de hele wedstrijd. 

De eerste wedstrijd was al voorbij terwijl ik er naartoe aan het rennen was. 

Helaas verloor Tristan deze.  

De tweede partij zat Tristan nog in over de eerste wedstrijd en stapte de mat 

op met de agressie nog in zijn lichaam. Zijn tegenstander heeft dit geweten. 

Tristan knalde zijn tegenstander over de mat en er was geen twijfel mogelijk. 

Als winnaar werd hij aangewezen. 

 
Lees verder op pagina 6
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Na een lange poos wachten mocht hij weer de mat op. 

In judo verliest de beste ook wel eens, dat is het mooie ervan maar het kan 

ook vervelend zijn. Dit overkwam Tristan in zijn laatste partij. 

Zijn tegenstander knalt een worp eronder en onze judoka kreeg een lesje 

vliegen. 

Een siddering ging er langs de kant van de mat nadat ze zagen hoe Tristan 

neerkwam. De scheidsrechter knielde daarom snel bij Tristan neer om te 

vragen hoe het ging. 

Met een verbaasd hoofd waarop de gedachte af te lezen was; wat doe jij nou 

weer? stond Tristan op, deed zijn pak goed en gaf aan dat alles goed was. 

Volgende keer maak jij die worp Tristan!! 

Tijdens de eerste partij van Martijn was te zien dat hij een beetje moest 

wennen aan alles. Die grote mat, tribune, vele judoka’s en coaches. Een groot 

verschil vergeleken met de wedstrijden die hij daarvoor had gezien. 

Zijn eerste partij verliep ook niet zo goed. De groetceremonie duurde langer 

dan de partij. 

Dit maakte hij goed in zijn tweede wedstrijd, met de boodschap dat hij niet zo 

lief voor zijn tegenstanders moest zijn ging hij de mat op en stond lekker te 

draaien. De winst ging helaas naar zijn tegenstander, maar dit was al een 

groot leer moment voor Martijn. 

Tijdens zijn laatste partij stond ik te genieten. Na nog een paar tips stond hij 

daar als de Martijn die we kennen, liet zich niet gek maken, stond lekker aan 

te vallen en maakte zijn tegenstander gek. Helaas gaf de ervaring de doorslag 

in deze partij. 

Martijn in drie partijen zag ik je al groeien, houd dit vol en volgend 

instaptoernooi grijp je ze! 

 

Heren ik vond het een super middag. Jullie hebben het geweldig gedaan en het 

gaat de goede kant op. Houd dit vol! 

 

Een trotse coach Ivo Zweekhorst en Bob Bakhuys 

 

 

 

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)

H 

mailto:info@shi-han.nl
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Judoka’s Tegeltjestoernooi  

 

 p 8 november vertegenwoordigden 20 judoka’s Shi-Han. Super 

om te zien dat er zoveel enthousiaste aanmeldingen voor dit leuke 

toernooi waren. Voor vele was het de eerste keer en spannend. Een 

randori aan het eind van de training zijn ze allemaal gewend, maar nu staan er 

opeens nog 50 judoka’s naast je op de mat en dat is andere koek. 

De hele dag werden er partijen gedraaid en ook al was de uitslag niet altijd 

zoals gehoopt, al onze judoka’s lieten echt judo zien. 

Hier en daar werden ze soms nog wel eens verrast, maar dat maakt niks uit.  

Ze liepen de mat op, vielen goed aan en er werd hevig gestreden om de winst 

van de wedstrijden. 

Het ging er vaak hard aan toe, maar als die-hards verbeten ze hun pijn en 

gingen door tot het einde van de wedstrijd zoals het hoort. 

Dame en heren, jullie hebben allemaal onwijs goed jullie best gedaan en jullie 

mogen allemaal trots op jezelf zijn. 

Ik heb jullie met plezier gecoacht en ben verschrikkelijk trots op jullie. 

Ik kijk er naar uit er de volgende keer weer met jullie te staan en hopelijk met 

wel nog meer kanjers! 

 

Tot op de mat, 

 

Bob Bakhuys (Trainer/Coach) 

 

 

 

Lu-Gia-Jen 4 seizoenen toernooi 15 november 2009 

 

 

hi-Han was vandaag met 4 judoka's afgereisd naar het toernooi van 

Lu-Gia-Jen. Tristan Rondeltap, Niels Boender, Thomas Koopman en Owen 

van Hooijdonk waren namens onze wedstrijdploeg van de partij en ze 

deden mee voor de prijzen. 

Tristan was als eerst aan de beurt en zat ingedeeld bij 'de zware jongens'. 

Veruit de lichtste van de poule van 8 vocht hij voor wat hij waard was. Echter 

de tegenstanders waren niet gekomen om simpelweg op de grond te gaan 

liggen. Overtuigend won Tristan 1 van zijn 3 partijen maar kon helaas niet 

doordringen tot de halve finales. 

Niels Boender kwam vervolgens in actie. Ook bij hem bleken zijn 

tegenstanders geducht. 3 Zware partijen leverden helaas geen winst op, maar 

hij heeft gevochten voor wat hij waard was, hij werd uiteindelijk 4e. 

In de laatste poule kwamen zowel Thomas als Owen in actie, maar in 

verschillende helften van het wedstrijdschema. Thomas won 2 van zijn eerste 

4 wedstrijden en ging als tweede door namens zijn helft in de kruisfinales. 

Daar kwam hij Owen tegen die na 3 keer winst in zijn poule daar als 

groepshoofd door was gegaan. Een mooi gevecht in de halve finales met 

Thomas als winnaar maakte dat Owen voor het brons moest gaan vechten.  
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Owen liet zich juist op dat moment verrassen door een tegenstander die hij 

eerder nog had verslagen, hij werd vierde. Thomas trof in zijn finale een erg 

sterke tegenstander die hij eerder die dag ook al de winst had moeten laten. 

In de finale was dit niet anders, maar Tomas kon met opgeheven hoofd en een 

mooie tweede plaats terug naar huis. 

Alle judoka's hebben met hart en ziel gevochten en als coach wil ik hun 

bedanken voor een mooie middag wedstrijdjudo 

 

 

Matthijs Winnink (Trainer/Coach) 

 

 

 

Verslag instaptoernooi 28 november 

 

et instaptoernooi was vandaag in een andere sporthal, onze judoka's 

moesten afreizen naar Wateringse Veld. Helaas met vier in plaats van 

vijf, Martijn Zaat was herstellende van griep. 

Jorich was in het eerste dagdeel aan de beurt. Hij zat lekker in zijn eerste 

wedstrijd toen hij geblesseerd raakte aan zijn rug. Een kort bezoek aan de 

EHBO bracht hem op tijd weer op de mat voor zijn tweede partij. Het was 

duidelijk niet zijn geluksdag, in de tweede partij raakte hij geblesseerd aan zijn 

rechter knie waarvoor wederom een behandeling nodig was. In zijn laatste 

partij kwam hij op zijn neus terecht en moest hij ook die wedstrijd staken. 

Gevochten als een beer, maar een echte pechdag. 

In het tweede dagdeel waren Tristan Rondeltap, Niels Boender en Thomas 

koopman van de partij. Alle drie wisten zij 1 partij te winnen en gingen de 

overige partijen nipt verloren. Zo had Tristan een jongen tegen zich met bijna 

bruine band die hij goed onder de duim hield en daarmee zijn partij won. Niels 

won zijn partij zo snel dat mensen op de tribune amper gezien hadden dat de 

wedstrijd begonnen was en Thomas liet zien dat hij heel slim kan judo-en en in 

de zware partijen toch de winst kan pakken. 

De coach heeft weer genoten en hoopt jullie snel weer terug te zien, Jorich 

herstel snel! 

 

 

Matthijs Winnink (Trainer/Coach) 
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Stage / Sensei Floquet 7 november 09 
 

et was weer begin november, dus tijd voor de jaarlijkse stage van 

meester Floquet. Wederom uitgenodigd door de JBN kwam meester 

Floquet ook dit jaar weer uit Frankrijk afgereisd om de stage te 

verzorgen. Dit jaar werd hij vergezeld door zijn vrouw en één van zijn beste 

assistenten, namelijk Daniël Dubreuil.  

 

De Dojo in Wijk bij Duurstede werd op zaterdag druk bezocht, ondanks het feit 

dat er op dezelfde locatie voorafgaand aan de stage een demonstratie gegeven 

werd in enkele budodisciplines, in het kader van 400 jaar handelsbetrekkingen 

met Japan. Meester Floquet begon de stage met een valtechniek, waarbij je 

een duw tegen je schouder kreeg, om moest draaien en een gyaku val moest 

maken om je as. Dit was even wennen, maar de meester had er een bedoeling 

mee, namelijk bij de tweede oefening kreeg je een linkse of een rechtse hoek. 

Je leerde meteen om via deze valtechniek de stoot te ontwijken en toch een 

goede val te maken. Ook werd er natuurlijk een techniek op de stoot getraind. 

Meester Floquet koos voor ushiro hiji kudaki en later neji kote gaeshi, één van 

zijn persoonlijke favorieten. Later kon iedereen experimenteren met diverse 

technieken uit dezelfde stoot. Iedereen genoot van de heldere opbouw van de 

les, omdat je daarmee op je eigen niveau kon trainen.  

 

Namens Shi-Han hebben Esther, Sam en Monika meegedaan aan de stage. 

 
(bron: www.aikibudo.tk) 
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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! 
 

 

4 januari Thom van Brakel  

6 januari Monika Verheij-Grzymek 

8 januari  Esther van Diggelen 

8 januari  Hezja Said  

10 januari  Laurens Schöttelndreier 

13 januari  Jeroen Kooger  

14 januari  Iris Voogd  

22 januari  Yuwan Ay-dan Tan 

27 januari  Jeroen Logemann  

28 januari  Emil Pascanean  

30 januari  Arnt Berck  

 

8 februari  Shannon Vreeburg 

11 februari  Roni Hassan  

13 februari  Alexander Bull  

18 februari  Robbin van Nunspeet  

22 februari  Zikria Mohamadi 
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