
 
 
Nieuwsbrief 

Jaargang 6, nummer 22 — Leidschendam, 01 maart 2010. 

 
In dit nummer: 

 Van de voorzitter 

 Van de 
penningmeester 

 Ooievaarspas 2010? 
Pashouders opgelet! 

 Eric van Leeuwen 

 Clubkampioen-
schappen 

 Verjaardagen 

 

 

Wedstrijdverslagen: 

 Goederaad toernooi  

 Lu-Gia-Jen 
15 november 

 

Voor de agenda 

2 april 
goede vrijdag (geen 

training) 
 
5 april  
2

de
 paasdag (geen 

training) 
 
19-23 april 
 judo examens Shi-Han 
 
25 april 
Clubkampioen-
schappen Shi-Han 
 
30 april – 14 mei 
 Meivakantie (geen 

training) 

 

 

 Van de voorzitter 
 

Het gaat goed of toch niet? 

 

e winterperiode, die nu zo’n beetje achter ons ligt, is voor mij 

altijd een moment om na te denken over waar we nu staan als 

vereniging. De Algemene Vergadering is geweest en we zijn inmiddels 

begonnen met de tweede helft van het seizoen. Maken we als bestuur en 

vereniging waar wat we ons hebben voorgenomen? 

Laat ik positief beginnen. De Nieuwsbrief. De eerste nieuwsbrief in de huidige 

opzet dateert alweer van ruim drie jaar geleden en verscheen in december 

2006. In het begin nog een beetje aarzelend misschien maar inmiddels 

verschijnt de nieuwsbrief zes keer per seizoen met een aanzienlijk omvang. 

Een tweede positieve ontwikkeling is de website. Een klein werkgroepje onder 

leiding van Paul de Witt is onlangs aan de slag gegaan om na te denken hoe de 

website uitgebreid en verbeterd kan worden voor wat betreft de inhoud. 

Belangrijk uitgangspunt is dat de website ook voor de leden veel te bieden 

moet hebben. We zijn op zoek naar leden of ouders van leden die ideeën en 

zin hebben om mee te werken in het verder uitbouwen van de website. Tot de 

taken valt ook het verzorgen van de inhoud van een stuk(je) van de website. 

Een lastig punt is de huidige accommodatie. We hebben met kunst- en 

vliegwerk de wachtlijst voor nieuwe jeugdleden kunnen oplossen, maar verder 

is er aan de beschikbaarheid van de locatie niets veranderd. De bouwplannen 

voor het Fluitpolderplein mogen door de gemeente Leidschendam-Voorburg 

inmiddels weer verder worden ontwikkeld en uitgevoerd. De bouwplannen in 

combinatie met de nota Binnensport van de gemeente Leidschendam-Voorburg 

bieden, hopen wij, mogelijkheden voor een betere accommodatie. Ons 

uitgangspunt blijft dat Shi-Han het liefst aan het Fluitpolderplein of in de zeer 

nabije omgeving blijft. Met andere budosportverenigingen hervatten wij de 

gesprekken met de gemeente over de uitvoering van de nota Binnensport. 

Hoe onze vijf kandidaten het er bij de examens voor eerste en tweede Dan op 

20 februari 2010 hebben afgebracht weet ik op het moment dat ik dit stukje 

schrijf nog niet. Maar in de volgende nieuwsbrief zullen hun verrichtingen 

uitgebreid worden belicht.  De jaarlijkse clubkampioenschappen in 

samenwerking met Stompwijk ’92 organiseren we dit jaar op zondag 25 april 

a.s. en ook het zomerkamp komt er weer aan. 

Voor alle activiteiten, zoals de Nieuwsbrief, website, clubkampioenschappen en 

zomerkamp geldt dat vrijwilligers welkom zijn. Het liefst komen we tot enkele 

werkgroepen die zaken in samenwerking met het bestuur voor hun rekening 

nemen. Als bestuur streven we naar een brede basis van actieve personen als 

fundament van Shi-Han. Het komen tot een brede groep actieve vrijwilligers 

binnen Shi-Han is iets waarin we tot nu toe naar mijn idee onvoldoende zijn 

geslaagd. De omslag van sportschool Shi-Han naar vereniging Shi-Han is nog 

niet afgelopen. 

 
 
Lees verder op pagina 2
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Informatie inwinnen en aanmelden kan altijd bij één van de bestuursleden of 

leraren. Daarnaast geldt Paul de Witt als aanspreekpunt voor de website; 

Matthijs Winnink als het gaat om niet judo activiteiten; Liesbeth Teunissen 

voor de Nieuwsbrief en André Nieuwenhout of ikzelf met betrekking tot de 

clubkampioenschappen. Het universele aanspreekpunt is natuurlijk onze 

secretaris Jan Harm Bakhuys. 

 

 

Jos Winnink (Voorzitter) 

 

 

 

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!  

 

Shi-Han verstuurt overigens geen acceptgiro of contributiebrief maar kondigt 

de contributie minimaal 2-jaarljks aan in de nieuwsbrief en op de website.  

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. 
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Ooievaarspas 2010? Pashouders opgelet!  
 

 

oorkom een naheffing op de contributie. 

Jaarlijks moet de penningmeester het Ooievaarspasnummer ontvangen. 

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

Ooievaarspaskorting voor dat jaar met een naheffing als gevolg.  

Van veel pashouders zijn de pasgegevens 2010 nog niet bekend bij Shi-Han. 

Zelfs van 2009 (!) is het pasnummer nog niet door iedereen doorgegeven. 

Moet je jouw Ooievaarspasnummer(s) nog doorgegeven aan de 

penningmeester? Dan verzoek ik je dit 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) 

 

 

 

Meester Eric van Leeuwen 

 

 

eester Eric zal de komende tijd geen les kunnen geven. Hij is 

maandag 8 februari geopereerd aan zijn knie. Eric tobt al geruime tijd 

met deze blessure maar nu zat er niets anders op dan een kijkoperatie. 

SHI-HAN zal het dus even zonder Eric moeten stellen. Wij wensen Eric een 

spoedig en goed herstel en hopen je weer snel op de mat te begroeten. 

 

 

Ivo Zweekhorst (Voorzitter Technische Commissie) 
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Clubkampioenschappen Shi-Han en 
Stompwijk’92 

 

p 25 april is het weer zover. Dan worden bij Shi-Han weer de 

clubkampioenschappen gehouden. Op deze dag kunnen de judoka’s aan 

hun ouders, verzorgers of oma en opa laten zien wat ze in de lessen 

geleerd hebben.  

 

Schrijf dus alvast in uw agenda. 25 april clubkampioenschappen. 

 

Wij zijn nog op zoek naar ouders/ verzorgers die het leuk vinden die dag te 

helpen. Informatie inwinnen en aanmelden kan altijd bij één van de 

bestuursleden of leraren. 

 

 

Het Bestuur 

 

 

 

 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) 

 

 

 

O 

N 
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Wedstrijdagenda: 

 
12 maart 
Vrijdagavondcompetitie 
 
13 maart 
Instaptoernooi 
 
14 maart 
Tegeltjestoernooi 
 
20 maart 
Goederaad 
puntentoernooi 
 
17 april 
Goederaad 
puntentoernooi 
 
18 april 
Tegeltjestoernooi 

 

Verslag Goederaad 2de judotoernooi 23-1-2010 
 

n totaal hadden 7 judoka;’s zich ingeschreven voor dit toernooi. 

Bram kon door omstandigheden niet mee. Helaas misschien volgend jaar. 

In het eerste dagdeel begonnen Thomas, Tristan en Owen aan hun 

partijen. Alle drie moesten eerst wakker worden en verloren de eerste 

wedstrijden. De Tani Otoshi was erg in trek en onze judoka’s vielen dan ook 

steeds in de val van de tegenstander. Jammer. Nadat Tristan de eerste twee 

wedstrijden verloren had, had ik met hem afgesproken dat hij de laatste twee 

zou winnen. En die afspraak kwam hij na. Owen won zijn 2de wedstrijd. Maar in 

de 3de wedstrijd viel hij hard tegen de grond. Met pijn in zijn hoofd zat hij bij 

de EHBO toen hij werd gehaald voor zijn laatste wedstrijd. Owen zette zijn pijn 

om in kracht en vocht voor wat hij waard was. Zo won hij de wedstrijd na een 

mooi strijd. Thomas had het wat zwaarder en verloor zijn eerste 3 wedstrijden. 

Door de nieuwe scheidrechter regels werden er veel straffen uitgedeeld. Hier 

had Thomas ook last van. Maar Thomas gaf nog niet op. Na een mooie strijd 

kreeg hij zijn tegenstander in de houdgreep en liet niet meer los. Zo won hij 

zijn laatste wedstrijd.  

 

In het tweede dagdeel stonden Jorich, Martijn en Niels Boender op de mat. 

Jorich begon goed aan zijn eerste wedstrijd, ging er fel in maar viel tijdens een 

worp op zijn gezicht. Hierdoor zag hij even slecht. Nadat de wedstrijd even stil 

had gelegen ging Jorich er weer keihard in. Zo won hij uiteindelijk toch nog. 

Prima prestatie! De wedstrijd erna moest hij op zijn knieën, Ne Waza, omdat 

zijn tegenstand niet goed kon staan. Jorich kon niet goed in deze wedstrijd 

komen omdat hij niet wist hoe hij hier mee om moest gaan. Deze verloor hij 

ook. In zijn derde wedstrijd viel Jorich zo hard op zijn schouder dat hij niet 

meer verder kon. Na een bezoek in het ziekenhuis werd geconstateerd dat hij 

zijn schouder gekneusd had. Martijn wist zijn eerste partij te winnen en dat 

was een goed teken. Maar in de verder wedstrijden kreeg Martijn het moeilijk. 

Zo kreeg hij last van zijn hoofd en nek en kon zich niet meer herpakken. De 

laatste wedstrijden verloor hij dan ook, maar niet zonder een goed gevecht. 

Niels is een ander verhaal. Hij zat in een poule met jongens die een kop groter 

waren. En dan is het lastig judoën. Niels gaf het niet op en liet zijn hoofd niet 

hangen. Hij vocht voor wat hij waard was maar verloor helaas al zijn 

wedstrijden.  

 

Dit waren de uitslagen van onze judoka’s: 

Tristan Rondeltap 2de plaats 

Owen van Hooijdonk 3de plaats 

Thomas Koopman 4de plaats 

Martijn Zaat 4de plaats 

Niels Boender 5de plaats 

Jorich Curiel 5de plaats. 

 

Jongens goed gedaan. Ben trost op jullie doorzettingsvermogen! 

 

 

Liesbeth Teunissen (Coach/Wedstrijdsecretaris) 

I 
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Lu-Gia-Jen 

 

en half uur later dan gepland ging de laatste groep de mat op. In deze 

groep was SHI-HAN vertegenwoordigd met Bram, Owen en Thomas. In 

een gezellige sfeer – zowel op als buiten de mat – werd het toernooi 

gehouden. Bram zat erg zwaar ingedeeld al had dat geen invloed op zijn 

instelling. Strijdlustig als altijd zette hij zich in om er het beste van te maken. 

Bram liet veel variatie zien in zijn worpen maar de gedreven en vooral ervaren 

tegenstanders waren hier tegen bestand. Dit resulteerde in een goed 

coachbare Bram maar helaas zonder punten. Bram neem deze ervaring mee 

en dan gaat het de volgende keer zeker beter! Voor Owen en Thomas was het 

anders. Met veel inzet maar vooral ook door de oplettendheid verliepen de 

wedstrijden volgens plan. Owen en Thomas zaten in dezelfde poule en daar 

kwam dus ook een onderlinge confrontatie aan te pas. De mannen zijn er 

inmiddels aan gewend al geldt dit niet voor de coach! Thomas trok dit keer de 

wedstrijd naar zich toe en won overtuigend met een tani otoshi. De worp die 

Owen zo graag maakt. Beide lieten goed judo zien en zowel Thomas als Owen 

wonnen 3 wedstrijden. Daar Thomas 3 judopunten meer had gescoord won hij 

de tweede plaats en werd Owen 3e. Mannen bedankt voor jullie inzet en goede 

instelling. Ga zo door. 

 

 
 

 

Een trotse coach Ivo Zweekhorst 

 

 

E 
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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! 
 

 

2 maart Henk Tielemans  

3 maart Liam Rolink 

4 maart Stijn de Bruijn 

5 maart Liesbeth Teunissen 

9 maart Yonatan Eshet 

13 maart Salim Akhiat 

15 maart Niels Levelt 

17 maart Quirien Zaat 

18 maart Viren Vlieger 

20 maart Wouter de Quant 

20 maart Victor Weise 

23 maart Haider Afzal 

23 maart Daan Veenstra 

25 maart Shabaz Afzal 

28 maart Jasper Waaijer  

    

8 april Jos Winnink 

9 april Tristan Rondeltap 

12 april Olivier Steenbergen 

12 april Conner Veenendaal 

14 april Jeremy Rodriques 

16 april Ralph Oei 

17 april Anet van Houten  

21 april Gijs van Toor 

22 april Mart Braam 

23 april Roel de Munck 

23 april Rens Postuma 

25 april Ara Mohamed 

26 april Max Boymans 

27 april Meester Eric  

29 april Meester Ivo 
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