
 
 
Nieuwsbrief 

Jaargang 6, nummer 23 — Leidschendam, 19 april 2010. 

 
In dit nummer: 

 Van de voorzitter 

 Van de 
penningmeester 

 Bob Bakhuys 

 Hoofdluis 

 Judokamp 

 Verjaardagen 

 

 

Wedstrijdverslagen: 

 Instaptoernooi  

 Tegeltjestoernooi 

Voor de agenda 

30 april – 14 mei 
meivakantie(geen 

training) 
 
 
24 mei  
2

de
 pinksterdag 

 
11, 12 en 13 juni 
judokamp 

 

 Van de voorzitter 
 

e voorjaarsklassiekers 

Zoals elke wielerenthousiast weet is dit de periode van de zogenaamde 

voorjaarsklassiekers. Ook voor Shi-Han geldt dat we ons weer gaan 

richten op enkele klassiekers. Deze nieuwsbrief wordt uitgereikt in de week 

van de voorjaarsexamens. De kwaliteit van de examens zal naar ik verwacht 

hoog zijn. Van de leraren krijg ik signalen dat ook deze keer weer de 

verwachtingen hoog gespannen zijn. 

Na de eerste voorjaarsklassieker komt natuurlijk de tweede. Op zondag 25 

april a.s. organiseren we weer de jaarlijkse clubkampioenschappen van Shi-

Han en Stompwijk’92 samen. Op het moment dat ik dit schrijf zijn er al 95 

aanmeldingen. Hiermee is het aantal deelnemers dit jaar weer behoorlijk 

groter dan vorig jaar. De groei in het aantal deelnemer zit er flink in de laatste 

jaren. Alle wedstrijden kunnen we nu nog in een ochtend laten plaatsvinden. 

Bij een voortzettende groei zullen we in de toekomst de wedstrijden over een 

hele dag moeten verdelen. De grote deelname stemt mij vrolijk, omdat 

clubkampioenschappen ten slotte een feest voor de judoka’s en hun familie 

moet zijn. 

De derde en laatste voorjaarsklassieker is het inmiddels legendarische Shi-

Han/Stompwijk’92 zomerkamp. Deze voorjaarsklassieker heeft zich inmiddels 

een vaste plaats op onze activiteitenkalender verworven. Ook dit jaar is het 

kamp in Stompwijk en wel van 18 t/m 20 juni. Het belooft natuurlijk weer een 

onovertroffen evenement te worden met prachtig weer. Ondertussen worden 

ook al de eerste voorbereidingen voor het kamp van 2011 getroffen.  

 

Vijf Shi-Hanners hebben afgelopen 20 februari examen gedaan voor hun eerste 

of tweede Dan-graad. Die avond was Shi-Han één van de deelnemende 

scholen/verenigingen met het grootste aantal kandidaten en misschien hadden 

we wel de meeste kandidaten die avond. Over het algemeen waren de 

examens van onze kandidaten van hoog niveau. Onze score was 90%. Dat 

betekent dat één van de kandidaten 

helaas voor een deel van het examen 

nog niet is geslaagd. De ongelukkige 

was Marcel van Schie. Marcel voldeed 

voor het zogenaamde kata-gedeelte 

volgens de examencommissie nog niet 

geheel aan de eisen. Op 29 mei a.s. zal 

Marcel dit gedeelte herkansen. Ik ga er 

vanuit dat hij dan met vlag en wimpel 

voor dit onderdeel zal slagen en dan is 

ook voor hem de eerste Dan binnen. Die 

avond behaalde Tom Tielemans en Marion Vink hun eerste Dan. Kevin Vink en 

Matthijs Winnink slaagden die avond voor hun tweede Dan. Al met al een 

indrukwekkende prestatie van de kandidaten maar zeker ook van de heer (de 

mees) Verhagen. Gefeliciteerd. 

 
Lees verder op pagina 2
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Vervolg van pagina 1... 
 

 

Ook binnen Shi-Han hanteren we regels met betrekking tot de hygiëne op en 

rond de mat. De regels zijn er om ervoor te zorgen dat een ieder zo prettig en 

gezond mogelijk kan judoën. Daarom het dringende verzoek om deze regels 

na te leven. Helaas al weer enkele jaren op grotere schaal aanwezig in onze 

samenleving zijn hoofdluizen. De regel die we bij Shi-Han hanteren is 

dezelfde als die op scholen geldt, namelijk “Niet behandeld betekent niet 

naar school!”. Bij ons betekent dat dus “Niet behandeld betekent niet 

judoën!”. Deze regel is om te voorkomen dat anderen ook besmet raken. Wij 

gaan geen luizencontroles uitvoeren, maar verwachten dat u zich aan deze 

regel wilt houden. Nogmaals de regels zijn er niet om iemand dwars te zitten, 

maar om ervoor te zorgen dat allen prettig en gezond kunnen judoën bij Shi-

Han. 

Ik herhaal nog maar eens mijn oproep uit de vorige nieuwsbrief: 

Voor alle activiteiten, zoals de Nieuwsbrief, website, 

clubkampioenschappen en zomerkamp geldt dat vrijwilligers nog 

steeds welkom zijn. Voor 2011 zijn we ook op zoek naar mensen die 

het jubileum jaar vorm willen geven. 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) 
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Van de penningmeester 

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) 

 

 

Hoofdluis 

 

 

oofdluis is een steeds terugkerend probleem bij kinderen tussen de 3 en 

12 jaar. Periodiek worden de kinderen op schoon gecontroleerd op 

hoofdluis. Wanneer er bij een van u kinderen luizen zijn geconstateerd, 

vragen wij u dringend dit ruim vóór de les te melden bij de desbetreffende 

judoleraar. Deze zal samen met u bespreken hoe hier verder mee om te gaan 

ten aanzien van de deelname aan de lessen. Ook hierbij geldt: voorkomen is 

beter dan genezen. 

 

Wij rekenen op uw begrip.  

 

 

Technische Commissie 

V 

H
M 
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Meester Bob Bakhuys 

 

 

fgelopen weken moest SHI-HAN het stellen zonder meester Bob. 

Bob moest worden behandeld voor een blessure en is nu volop aan het 

revalideren. De lessen werden/worden overgenomen door diverse 

leraren. Het kan dus voorkomen dat een nieuw gezicht de les verzorgd. Bob 

maakt het – na een korte terugval – goed en staat weer te popelen om de 

judolessen te hervatten. Zijn creatieve brein zal nu alweer overlopen! Namens 

SHI-HAN wensen wij Bob veel beterschap en een spoedig herstel. 

 

 

Ivo Zweekhorst (Voorzitter Technische Commissie) 

 

 

 

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.  

 

Tijden: melden tussen 9:00 uur en 9:15 uur 

 wedstrijden van 10:00 – 13:00 uur 

Plaats: Sporthal "De Tas" 

 Fluitpolderplein 1 

 2262 ED Leidschendam 

 

 

Bestuur 

 

 

A
M 

O 
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 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). 

 

Dus even voor de duidelijkheid: Willen we met elkaar de mat en de Dojo 

schoon en fris houden dan gebruiken we allemaal slippers (en dus geen sokken 

waar we eerst de gang mee aandweilen en dan de mat mee op lopen). Kleden 

ons om in de kleedkamers. Op deze manier komt nog steeds al het vuil op de 

mat terecht. 

 

 

Ivo Zweekhorst (Voorzitter Technische Commissie) 

 

 

 

Judokamp 
 

p 11,12 en 13 juni is het weer zover, dan organiseert Shi-Han weer 

een judokamp. De kampcommissie is druk bezig om er weer een groot 

feest van te maken. Zo hebben we net als vorig jaar weer een thema 

bedacht en komen er weer nieuwe opdrachten en spelletjes. 

De deelname is vanaf 6 jaar. Dus lijkt het je leuk geeft je dan zo snel mogelijk 

om door het inschrijfformulier in te leveren. Heb je deze nog niet gehad, vraag 

er dan een bij je judoleraar.  

 

 

Liesbeth Teunissen (Wedstrijdsecretaris) 

N 

O 



 

 

 

 
  

  

 
 

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

pagina 6 van 8 

 

Wedstrijdagenda: 

 
25 april 
Club-
kampioenschappen 
 
9 mei 
 Lu-Gia-Jen 4 
seizoenen lente 
toernooi 
 
29 mei 
Instaptoernooi 
 
30 mei 
Tegeltjestoernooi 
 
4 juni 
Vrijdagavondcompetitie 
 

 

Overbosch, zaterdag 13 maart 2010 
 

et was vandaag een treurige dag...althans buiten op straat. In de 

sporthal van Overbosch in Den Haag was weer een spetterend 

instaptoernooi georganiseerd. Wij, Shi-Han, waren daar met 4 judoka's 

vertegenwoordigd en ze hadden er zin in. 

 

Als eerste de beurt aan Robert Bolk, nieuw op dit toernooi en het zou een 

niveau test worden. Wat aarzelend begonnen in de eerste wedstrijd, maar hij 

kwam vrij snel op voorsprong. Een snelle actie van zijn tegenstander maakte 

dat hij deze partij toch verloor. Robert herpakte zich met goed judo en won 

overtuigend zijn volgende twee partijen met een vol punt. De laatste 

partij, iets overmoedig door de euforie misschien, verloor Robert, maar al met 

al een goed optreden voor een eerste keer. 

 

Tegelijkertijd was ook Thomas Koopman aan het werk. Op een andere mat zat 

hij met veel sterke jongens in een poule. De wedstrijden duurden dan ook 

lang, maar met goed doorzetten en slim judo won Thomas twee van zijn drie 

partijen. De enige partij die hij dan ook verloor was een nipte. 

 

In het tweede dagdeel maakte Jorich Curiel zijn opwachting. In het verleden 

nogal geplaagd door blessures op dit toernooi stonden vandaag zijn vechtlust 

niet in de weg. Drie keer de mat op, en drie keer voortijdig van de mat af door 

met vol punt de wedstrijd snel te beslissen. Het was gecontroleerd en sterk 

judo wat deze jongen man liet zien. Met de punten die hij verdiende kon hij 

aan het einde een oranje embleem en oorkonde afhalen. Proficiat. 

 

Tot slot Tristan Rondeltap. Een jongen waar altijd wat mee te beleven is. 

Vandaag was hij verkeerd ingedeeld op leeftijd en moest hij met senioren 

reglement judoën. Geen probleem voor Tristan. Een van zijn tegenstanders 

kon helaas niet strijden door een verstuikte enkel. Geen probleem voor 

Tristan. De wedstrijdtijd was met een minuut verhoogd naar 3 minuten. Geen 

probleem voor Tristan, maar wel vermoeiend. De eerste partij verloor hij dan 

ook helaas door een wat onbesuisde aanval, maar in de tweede liet hij zien dat 

hij een wedstrijd kan controleren en won overtuigend. 

 

Als coach heb ik me uitermate vermaakt, en ik wil jullie bedanken voor een 

dag vol mooi judo. Ga zo door! 

 

 

Matthijs Winnink (Trainer/Coach) 

H 
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Tegeltjestoernooi 
 

egeltjestoernooi 28 februari en 14 maart 

28 februari en 14 maart was er weer het tegeltjestoernooi in voorburg op 

de budo club voorburg. Normaal gebeurt het niet dat er twee 

tegeltjestoernooien zo kort op elkaar worden gehouden maar dit was een 

uitzondering vanwege het niet doorgaan van het tegeltjestoernooi van 18 april. 

Wij waren erg blij met de opkomst van maar liefst 28 judokas op beide dagen, 

de opkomst was zo groot dat er twee coaches langs de mat stonden. Toch kan 

het altijd nog meer dus als je een geïnteresseerde judoka bent informeer dan 

even bij je leraar wanneer het volgende tegeltjestoernooi is (30 mei). Om over 

alle judokas die meegedaan hebben van Shi-Han te vertellen hoe goed ze wel 

niet gejudood hebben is veel te veel werk omdat iedereen zijn uiterste best 

heeft gedaan. Wij coaches hebben een heleboel mooie worpen gezien en hele 

goede houdgrepen waar de tegenstander bijna nooit uitkwam en daarom willen 

wij iedereen bedanken die 28 februari en 14 maart hebben meegedaan en er 

voor gezorgd dat wij heel wat mooi judo hebben mogen zien. 

 

 

Jordan en Jelt  

 

 

T 
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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-mei Mathijn Overmeire 

2-mei Tom Tielemans 

14-mei Marcel van Shie 

16-mei Steven Villerius 

23-mei Aimane Achouaibi 

24-mei Lisa de Bruijn 

27-mei Dounia Chkir 

 

12-jun Bart Pronk 

13-jun Abdullahi Egal 

15-jun Sam Mellor 

15-jun Rayan Moukhal 

15-jun Benjamin Tetteroo 

17-jun Martijn Zaat 

19-jun Jesse Roelofsen 

23-jun André Nieuwenhout 

29-jun Andrei Pascanean 
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