
 
 
Nieuwsbrief 

Jaargang 6, nummer 24 — Leidschendam, 25 juni 2010. 

 
In dit nummer: 

 Van de voorzitter 

 Van de 
penningmeester 

 Dan Examen 

  Geboren 

 Judo examens 

 Judokamp 

 Verjaardagen 

 

 

Wedstrijdverslagen: 

 Lu-Gia-Jen 

 Tegeltjestoernooi 

 Clubkampioen-
schappen 

 Vrijdagavond 
competitie 

Voor de agenda 

05 juli – 13 augustus 
Zomervakantie(geen 

training) 
 

 

 Van de voorzitter 
 

o, het jaar is weer voorbij. De jeugdleden hebben het jaar, zoals 

inmiddels gebruikelijk, afgesloten met het zomerkamp. Terugkijkend 

constateer ik dat het een goed jaar was voor Shi-Han. In de eerste plaats 

omdat onder leiding van ons voorbeeld “Mees” Verhagen vijf mensen examen 

hebben gedaan voor een Dan-graad en allemaal geslaagd zijn. 

Zo kregen we er twee 2de Dans bij (Kevin Vink en Matthijs Winnink) en drie 

1ste Dans (Marion Vink, Tom Tielemans en Marcel van Schie). Jaren van hard 

werken en doorzetting werden hiermee beloond. Ook de examens binnen de 

vereniging voor de verschillende kleuren slips en banden waren van hoog 

niveau. Allemaal gefeliciteerd met het behaalde resultaat. 

Naast de technische vooruitgang zit er ook groei in het aantal leden. Hierdoor 

waren we genoodzaakt om vanaf het begin mensen (met name de jongste 

jeugd) op een wachtlijst te plaatsen. Dit ondanks het feit dat we op 

vrijdagavond een extra uur hebben gerealiseerd. Het groeiend ledenaantal is 

voor de vereniging aan de ene kant positief maar brengt ook weer de nodige 

zorgen met zich mee. Het probleem is dat we niet of maar uiterst moeilijk 

extra lesuren kunnen realiseren. 

Ook constateren we bij Aikibudo een groei. Aikibudo is en blijft een actieve 

groep budoka’s. Voor deze groep kunnen we vermoedelijk na de 

zomervakantie onder leiding van onze leraar Erik Verhagen meer 

trainingsmogelijkheden bieden. Naast lessen in de Fluit zullen er ook lessen op 

een locatie aan de andere kant van Den Haag worden aangeboden. Kortom 

ook hier een uitbreiding. 

We gaan nu allemaal van een welverdiende vakantie genieten, zodat we 

daarna weer vol nieuwe energie aan de slag kunnen. Zoals gebruikelijk zal er 

aan het begin van het seizoen weer een strandtraining zijn. 

Prettige vakantie en tot het volgend seizoen.  

 

 

Jos Winnink (Voorzitter) 

Z 
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 Van de penningmeester 
Vragen over contributie, betalingen en korting Ooievaarspas? Niet mee 

wachten! 

e ervaring leert dat vragen over geld tot het laatst worden bewaard. 

Vaak is dan al een of meerdere malen een betalingsherinnering 

ontvangen en blijkt pas tijdens een telefoontje van de penningmeester 

dat het openstaande bedrag onjuist is, een gespreide betaling is gewenst of 

dat er recht is op een korting wegens een Ooievaarspas. Wij denken graag 

mee. Een probleem of onduidelijkheid kan alleen pas worden opgelost als wij 

het ook weten. Wacht dus niet, stel je vraag zo snel mogelijk!  

Vakantie 

De zomervakantie loopt dit jaar van 5 juli t/m 20 augustus en dat 

betekent dat Shi-Han de deuren ook even zal sluiten. De laatste 

judoles valt dit jaar op vrijdag 4 juli, we zien je graag weer op de 

mat vanaf maandag 23 augustus. 

Contributie 2010-2011 

Voor het seizoen 2010-2011 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 2010 tien jaar wordt, valt in de 

laagste contributiecategorie. Opzeggingen moeten voor 1 juli aan 

ons zijn doorgegeven. Dit kan uitsluitend schriftelijk via post of e-mail. 

 

Graag het bedrag voor 1 oktober 2010 overmaken op giro 4498444 

t.n.v. Shi-Han te Leidschendam, o.v.v. "Contributie 2010-2011", 

de naam van de budoka en lidnummer of postcode-/huisnummercombinatie. 

 

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, via penningmeester@shi-han.nl, ons 

algemene telefoonnummer of via de judoleraar. 

 

 

André Nieuwenhout (Penningmeester) 

 

D 
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Dan Examen 

 

 

p zaterdag 29 mei jl. heeft Marcel van Schie het examen in de 

meestergraad judo afgelegd. Nadat eerder een positief resultaat werd 

verkregen op het technisch gedeelte van het examen was nu de beurt 

het ontbrekende kata – deel. Marcel had voor dit onderdeel in Kevin Vink een 

prima partner gevonden waardoor de technieken goed werden uitgevoerd. De 

examencommissie was erg tevreden over de uitvoering waardoor Marcel de 

zwarte band (1e dan) mocht om knopen. Met dit laatste resultaat sluit SHI-

HAN dit seizoen zeer succesvol af. In totaal heeft SHI-HAN - onder bezielende 

leiding van Meester Verhagen - er dit seizoen vijf (!) meester-graden mogen 

bijschrijven.  

 

 

Ivo Zweekhorst (Voorzitter Technische Commissie) 

 

 
 

 

Geboren 

  
p 6 mei is het gezin van Vivien en Ivo Zweekhorst uitgebreid met een zoon 
die luistert naar de naam Naut. 
Moeder en zoon maken het goed. 

  
Namens geheel Shi-Han wil ik Vivien en Ivo van harte gelukwensen met de geboorte van 
hun zoon en natuurlijk Beer met zijn broertje.  
  

Jos Winnink (Voorzitter)

O 

O 
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Banden wissel Examen April 2010 
 

alverwege april waren bij Shi-Han weer de judo examens. 

Iedereen deed goed zijn best om een hoger slip of band te verdienen. 

 Deze judoka’s hebben een nieuwe band gekregen. 

 

Gele band (5e kyu) 

Chris Bilgin, Jaïr Kluivert, Yonatan Eshet, Robbin van Nuntspeet, Connor 

Veenendaal , Caspar Leemans, Tony Paixao Marques en Victor Weise 

 

Oranje band (4e kyu) 

Mart Braam, Lisa de Bruin, Bastian van den Kerkhof, Sam Mellor, Matthijn 

Overmeire, Avin Schouten, Nynke van Rijn, Benjamin Tetteroo,  Lennie Benz, 

Laurens de Groot, Niels Levelt 

 

Groene band (3e kyu) 

Andrei Pascanean, Tristan Rondeltap, Niels Bauman, Daan Veenstra 

 

Blauwe band (2e kyu) 

Owen van Hooijdonk, Thomas Koopman, Tadeu Pestana Ferreira, Wouter de 

Quant,Esther van Diggelen   

 

 

Liesbeth Teunissen (Wedstrijdsecretaris) 

 

 

 

Judokamp 
 

Judokamp 2010 Piraten en prinsessen. 

 

et zag er eerst niet uit of het weer mee ging werken, maar 

uiteindelijk bleek het mee te vallen. Op vrijdags 11 juni kwamen alle 60 

kinderen aan. Nadat de slaapspullen waren geïnstalleerd kon het feest 

beginnen.  

Alle kinderen kregen een mooi T-shirt met een afbeelding die door onze eigen 

meester Bob was ontworpen. De kinderen werden in 6 groepen verdeeld, ieder 

met een eigen teamleider. Hierna werd een heus frisbee toernooi gehouden. 

Na afloop werd er nog wat gedronken en vertrokken de kids richting slaapzaal. 

Uiteindelijk viel na heel wat uurtjes later iedereen in slaap. De kids werden wel 

op een hele aparte manier wakker gemaakt. Ze werden namelijk gewekt door 

Bob die een elektrische gitaar bespeelde ondersteund door Avin die achter een 

drumstel zat. En dan is het een kwestie van versterker voluit en spelen maar. 

Nou dat hebben de kids geweten. 

 

 
Lees verder op pagina 5 

H 

H 
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Vervolg van pagina 4 

 

De volgende ochtend werd na het ontbijt het spel mastermind gespeeld. Door 

allerlei spelletjes te doen kregen de kinderen cijfers die ze in de goede 

volgorde moesten zetten. 

 

Wat niet mocht ontbreken bij een judokamp is een judo training. Daarom 

stond er na de lunch dus ook een judotraining op het programma. Na afloop 

was er een BBQ.  

Over het hele kamp was het thema piraten en prinsessen verwerkt. Overal 

hingen pamfletten op de muren en er stonden er zelfs afbeeldingen op de 

melkpakken. Er werd namelijk een rover gezocht. Deze man pikte van alles. En 

laat deze rover nu net bij de BBQ langs komen. Net terwijl er een echte prinses 

op visite was. De rover pikte van verschillende kinderen eten van hun borden! 

En uitgerekend toen de prinses weer terug ging naar haar paleis werd zij net 

buiten de kantine ontvoerd door de rover! En dus moesten de kinderen na het 

avondeten op zoek naar het juiste verhaal door mee te doen aan het 

avondspel. 

Na dit spannende avontuur was het weer tijd om te gaan slapen. De volgende 

en laatste dag werd tussen de lunch en middageten een waterballonnen 

wedstrijd gehouden met erg mooi gemaakte piraten schepen.  

Na afloop werden de punten geteld die de groepen gedurende het gehele 

weekend hadden verzameld. Alle judoka’s kregen een mooie oorkonde en voor 

het winnende team waren prijzen. Dit jaar was het team van Avin het beste 

team. 

Wij van de kampcommissie hebben erg van jullie genoten en hopen jullie 

allemaal terug te zien op het judokamp van volgend jaar. 

 

 

De Kampcommissie. 
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Wedstrijdagenda: 

 
Geen wedstrijden 
 

 

Lu Gia Jen 
 

 

Den Haag 9 mei 

 

rie judoka’s van Shi-Han waren naar Lu Gia Jen afgereisd om 

mee te doen aan het 4 seizoenen toernooi, Jorich, Owen en Bram. 

 

Jorich ging goed van start, de eerste partijen won hij mooi en het leek erop dat 

hij voor het goud ging, helaas mocht het niet zo zijn. 

Na 3 keer winst viel hij op zijn schouder tijdens de vierde partij, een pijnlijke 

blessure waar hij al vaker last van had. 

Bij de EHBO besloot hij dat toch persé de vijfde partij wou draaien. Het zat 

Jorich niet mee want ook hier viel hij op zijn schouder. 

Heel sportief bleef hij wachten op de prijsuitreiking waar hij zijn welverdiende 

3e prijs in ontvangst nam. 

Sterkte Jorich, volgende keer goud! 

 

Owen draaide mooie partijen. De eerste was hij iets te enthousiast en werd hij 

overgenomen. Hier had hij van geleerd en zat hij met de overige wedstrijden 

op de grens van winnen of verliezen, soms heb je je dag dan niet en zitten de 

overige wedstrijden ook tegen. 

Goed gedaan Owen, ik zag je groeien tijdens je wedstrijden! 

 

Bram had een sterke eerste tegenstander en hij voelde zich even superman, zo 

vloog hij door de lucht. Tja, dat gebeurt ook wel eens. 

De tweede partij had hij ook een sterke tegenstander, maar deze partij liet 

Bram niet aan zijn neus voorbij gaan. Op het moment dat hij een wazari achter 

stond greep Bram zijn tegenstander en smeet hem op de grond, helaas ook 

een wazari. 

Gelukkig hield Bram zijn hoofd koel en pakte hij meteen een houdgreep. Zijn 

tegenstander kronkelde in elke positie om eruit te komen, maar stevig hield 

Bram de schouders van zijn tegenstander op de grond voor 20 seconden. Nog 

een wazari en dat is winst! 

De partij erna ging helaas iets minder, maar die tweede partij maakt alles 

goed. 

Wat je in die tweede partij liet zien was mooi judo Bram, goed zo! 

 

 

Meester Bob 

 

 

 

D 
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Tegeltjestoernooi 
 

p 30 mei was er weer een tegeltjes toernooi. Verdeeld over 3 

dagdelen vochten de judoka’s om de wedstrijdpunten. Voor iedere 30 

gewonnen punten mogen de judoka’s een judotegeltje uitzoeken. Er zijn 

in totaal 20 tegels en als je ze allemaal hebt gewonnen dan krijg je een 

eindtegel. Owen van Hooijdonk begon vanaf 2005 aan het tegeltjestoernooien 

en heeft er bijna geen één gemist. Hierdoor had hij genoeg punten om deze 

zondag zijn laatste tegel en eindtegel in ontvangst te nemen. Een hele 

prestatie want volgens de organisatie van Voorburg gebeurt dat niet veel. 

Proficiat Owen. Nu op naar de wat zwaardere wedstrijden. 

 

 

Liesbeth Teunissen (wedstrijdsecretaris) 

 

 

 

 

 

O 
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 Clubkampioenschappen Judo 2010 

Shi-Han/Stompwijk ‘92 

 

 

ondag 25 april een stralende dag, maar ook de dag van de jaarlijkse 

clubkampioenschappen van Shi-Han en Stompwijk’92. De sporthal van de 

Fluit was gevuld met ongeveer 90 judoka’s van klein tot groot. Na de 

gedegen warming-up werd op vier matten fel strijd geleverd. De wedstrijden 

stonden onder leiding van vier ervaren JBN-scheidsrechters. De deelnemers 

vochten alsof ze hun wereldtitel stonden te verdedigen. Staaltjes van prachtig 

judo waren te bewonderen. Na de wedstrijden in de poules werd door zestien 

judoka’s gestreden voor de titel Alle categorieën Jeugd. Uiteindelijk ging de 

finale hier tussen Kayleigh Janson en Anet van Houten en werd de strijd door 

Kayleigh gewonnen. Dit jaar werden de prijzen uitgereikt door de oprichter en 

erevoorzitter van Shi-Han de heer Verhagen. Die nog steeds (na 34 jaar) les 

geeft aan de seniorleden. 

Het is gebruikelijk om de ―judoka van het jaar” te verkiezen en aan hem of 

haar naast deze prijs ook de Frans La Vos wisseltrofee uit te reiken. Tadeu 

Pestana Ferreira werd gekozen tot judoka van het jaar en mocht de 

wisseltrofee uit handen van mevrouw La Vos ontvangen. 

De inzet van de deelnemers, de scheidsrechters, de vele vrijwilligers en de 

organisatoren maakten dat we ook jaar weer van een zeer geslaagd toernooi 

mogen spreken. Volgend jaar bestaat Shi-Han 35 jaar. Het toernooi moet dat 

jaar wel iets bijzonders worden. 

Voor de uitslagen, foto’s en informatie over Shi-Han Judo & Aikibudo zie 

www.shi-han.nl. 

 

 

Jos Winnink (Voorzitter) en Jan Harm Bakhuys 

 

 

 

 Vrijdagavondcompetitie 
 

ier keer per jaar organiseert Shi-Han op de vrijdag een competitie. 

Op vrijdag 4 juni was de laatste van dit judo seizoen. 25 judoka’s van 

Shi-Han, Stompwijk’92 en Budoclub Voorburg streden om de fel 

begeerde cadeautjes. Nadat de wedstrijdjes waren afgelopen en de punten 

waren geteld konden de judoka’s de cadeautjes uitkiezen. Na afloop was er 

nog iets te drinken en te snoepen, daarna gingen de judoka’s tevreden naar 

huis. 

 

Lijkt het je ook leuk om mee te doen, hou dan het prikbord in de gaten voor de 

nieuwe datums. Tevens zullen er uitnodigingen worden uitgedeeld. 

 

Liesbeth Teunissen (wedstrijdsecretaris) 

 

Z 

V 

http://www.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! 
 

01 juli Ray Doerga 

04 juli Toby Hollen 

05 juli Ruud Pronk 

06 juli Thomas Koopman 

09 juli Wouter Paardekooper  

13 juli Lucas Veenema 

15 juli Niels Bauman 

19 juli Wouter Zaat  

21 juli Meester Bob Bakhuys 

28 juli Koen Stigter 

30 juli Kevin Vink 

31 juli Wessel Hoekstra 

  

01 augustus Lelias Azhar 

01 augustus Tycho Haegens 

03 augustus Ronald van Schie  

03 augustus Sam Sosef 

05 augustus Kayleigh Janson 

07 augustus Tadeu Pestana Ferreira  

08 augustus Bastian van der Kerkhoff,  

10 augustus Josh Doerga 

11 augustus Jaouad el Ajjar 

12 augustus Floyd Remmerswaal 

15 augustus Jordan Fredriksz 

17 augustus Tim Wiewel 

25 augustus Astrid Hellendoorn 

26 augustus Niels Boender 

27 augustus Samim Daud 

27 augustus Jesper Kuijlaars 

30 augustus Maarten Lammers 
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