
 
 
Nieuwsbrief 

Jaargang 6, nummer 25 — Leidschendam, 30 augustus 2010. 

 
In dit nummer: 

 Van de voorzitter 

 Van de 
penningmeester 

 Van de secretaris 

 Strandtraining 

 Judokamp 

 Verjaardagen 

 

 

Wedstrijdverslagen: 

 geen 

Voor de agenda 

11 september 
Strandtraining 
 
27 oktober 
Algemene Leden 
vergadering 
 
18 oktober – 22 oktober 
Herfstvakantie(geen 

training) 
 

 

 Van de voorzitter 
 

n dan nu weer aan de slag! 

Gelukkig (?) was er geen Judo- of Aikibudo-training deze zomer. Zelfs 

voor de mensen die in Nederland bleven was het voor de meesten veel te 

warm om zich in te spannen. Judo en ook Aikibudo worden onder dergelijke 

omstandigheden wel erg zwaar. Maar het positieve nieuws is dat het seizoen 

weer is begonnen en dus kunnen we weer volop aan de slag.    

Het afgelopen seizoen zaten een aantal zaken mee en een aantal tegen. Mee 

zat het feit dat alle kandidaten voor een Dan-examen zijn geslaagd. Dit 

seizoen zijn er minder kandidaten, maar ook daar verwacht ik veel van. 

Technisch gezien behoort Shi-Han nog steeds tot de betere Judoverenigingen. 

En dat is voor een belangrijk deel te danken aan de nog steeds tomeloze inzet 

van onze Mees Verhagen. Een tegenvaller was dat ongelukkiger wijze Eric van 

Leeuwen zodanig geblesseerd raakte dat hij zijn opleiding voor judoleraar 

niveau 4 niet kon afronden. Ik hoop dat het hem dit seizoen wel zal lukken. 

Dit seizoen viert Shi-Han een lustrum. We bestaan 35 jaar. Op gepaste wijze 

zullen we hier aandacht aan besteden. In 2016 moet het 40-jarig bestaan 

natuurlijk groots gevierd worden, maar ook dit 35-jarig jubileum mag niet 

ongemerkt voorbij gaan. 

Shi-Han opent dit seizoen een tweede locatie. Op deze locatie aan de zuidkant 

van Den Haag zal Erik Verhagen Aikibudo verzorgen, dit naast de Aikibudo-

training op dinsdagavond in de Fluit. Voor de vrijdagavond hebben we een 

bescheiden uitbreiding van het aantal uren dat we het zaaltje hebben kunnen 

realiseren. 

De voortgang van de bouwplannen voor het Fluitpolderplein is iets dat wij als 

bestuur met spanning volgen. In hoeverre we daar voor- of nadeel van zullen 

ondervinden is nog niet duidelijk. 

De eerste bijzondere activiteit is de jaarlijkse strandtraining op de 

Wassenaarse slag. Binnenkort zal deze training weer plaatsvinden. Ik wil ook 

alvast uw aandacht vestigen op de Algemene Vergadering, die in oktober zal 

worden gehouden. Raadpleeg voor data de Agenda in deze of een volgende 

nieuwsbrief.  

 

En dan nu aan de slag. 

 

 

Jos Winnink (Voorzitter) 

E 
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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 zesde jaar 
op rij hebben wij de 
contributie niet 
verhoogd. 
 
Betaal zelf op tijd: 
bespaar de vereniging 
onnodige kosten. 

 

 Contributie 2010-2011 en betaling 

Tarieven 

Voor het seizoen 2010-2011 gelden de volgende 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.  

 

(*) De leden voor Aikibudo in Den Haag krijgen hierover apart bericht. 

 

Betaling 

We verzoeken je de contributie per jaar te voldoen. Dit ontlast onze 

administratie enorm, zodat we ons volledig kunnen richten op de budolessen.  

 

Graag het bedrag voor 1 oktober 2010 overmaken op giro 4498444 

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

lidnummer, de naam van de judoka/aikibudoka en eventueel je 

postcode+huisnummer. 

 

Lidnummer onbekend of kwijt? Stuur dan een bericht naar 

penningmeester@shi-han.nl. Je lidnummer komt er dan snel aan. 

 

Mocht het in één keer voldoen van de contributie een probleem zijn, dan  

valt er altijd wat te regelen. Ook met vragen over de contributie, Ooievaarspas 

of betaling kun je terecht bij onze penningmeester André Nieuwenhout, via 

penningmeester@shi-han.nl, ons algemene telefoonnummer of via de 

judoleraar. 

 

 

 

André Nieuwenhout (Penningmeester) 

 



 

 

 

 
  

  

 
 

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

pagina 3 van 6 

 

 

Algemene Ledenvergadering 

 

 

lgemene Ledenvergadering op woensdag 27 oktober a.s. 

Het bestuur nodigt de leden en ouders/verzorgers van leden van harte 

uit tot het bijwonen van de 7e Algemene Ledenvergadering van SHI-

HAN. 

De vergadering vindt plaats op woensdag 27 oktober 2010 in 

Verenigingsruimte AZL, Fluitpolderplein 1, Leidschendam (onder voorbehoud 

reservering vergaderruimte). De verenigingsruimte is gelegen naast de ingang 

van zwembad de Fluit. 

 

De zaal is open vanaf 20.00 uur en de vergadering begint om 20.30 uur. Na 

afloop (rond 22.00 uur)  is er gelegenheid tot het nuttigen van een drankje. 

 

Het bestuur hoopt op een grote opkomst. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Jan-Harm Bakhuys (secretaris) 

 

 

 

A 
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Strandtraining 
 

 

 

Beste judoka’s, 

 

inds enkele jaren gaan de judoka’s van Shi-Han en Stompwijk’92 

samen naar het strand voor een strandtraining. Ook dit jaar is dit het 

geval, behalve als het zaterdag 11 september slecht weer is. 

 

Om de samenwerking met andere verenigingen te verbeteren, gaan dit jaar de 

judoka’s van Sport Accent ook gezellig mee. 

 

We zullen met alle judoka’s om 9:30 uur vertrekken vanaf je eigen judoclub, 

om vervolgens naar Wassenaar te rijden. Zorg dat je op tijd aanwezig bent!!  

 

Het is de bedoeling dat we 1.5 uur judoën en als het weer het toe laat gaan we 

ook nog even zwemmen. (alleen voor de liefhebbers met zwemdiploma) We 

zullen ongeveer om 13:00 uur terug zijn op het sportcomplex. 

 

We zoeken nog sympathieke, enthousiaste en spontane ouders die 

willen rijden.  Voldoet u aan dit profiel en bent u zaterdag de 11de  

beschikbaar, neem dan even telefonisch contact met ons op. 

Eric: 06 101 29 186 of Bob: 06 402 71 123 

 

Bij regen en onweer, sneeuw en hagel gaan de activiteiten niet door en zullen 

we uitkijken naar een nieuwe datum of verschuiven we het naar het voorjaar. 

 

Alleen in geval van twijfel kunt u altijd zaterdagochtend een van bovenstaande 

telefoonnummers bellen wat de plannen zullen gaan worden. 

 

 

Groetjes, 

De Judomees 

 

Eric van Leeuwen 

Bob Bakhuis 

 

 

S 
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Wedstrijdagenda: 

 
10 oktober 
Tegeltjestoernooi 
 
15 oktober 
vrijdagavondcompetitie 
 
16 oktober  
Lu-Gia-Yen  4-
seizoenentoernooi  
Herfst 
 
23 oktober 
Instaptoernooi 
 
28 november 
Instaptoernooi 

 

Judokamp 2010, Piraterij in Stompwijk 

 
 

 

o, daar zijn we dan allemaal moe maar voldaan van 

thuisgekomen, het spetterende judokamp van Shi-Han en Stompwijk 

'92. Ik heb er in ieder geval van genoten en ik hoop jullie ook.  

 

De mooiste verhalen kreeg ik na afloop, toen jullie allemaal een beetje waren 

bijgeslapen, van jullie te horen. De een vond het waterballonnen gooien met 

de levensechte piratenboten het leukst, de ander had toch het meeste plezier 

gehad met het Mastermind-spel. Ik heb vooral genoten van het spannende 

avondspel met de ontvoerde prinses...en stiekem ook een beetje van de live 

muziek bij het opstaan van Bob en Avin. Zoveel leuke dingen, er zijn er 

eigenlijk teveel om op te noemen frisbeetoernooi, voetballen, barbecueën, 

buitenspelen, judoën, tjsa zo kunnen we nog wel even doorgaan. 

 

We hadden dit jaar weer een zo afwisselend mogelijk programma voor jullie 

gemaakt. Heb je goede ideeën voor alweer het volgende kamp? Dat kan je 

natuurlijk altijd aan een van je leraren vertellen. Het thema voor het komende 

jaar is bij ons al bekend, en jullie kunnen binnenkort hints verwachten. Het 

beloofd in ieder geval een gezellige bende te worden...maar dit jaar niet in 

Stompwijk! We gaan vanwege het lustrum van Shi-Han naar een spannende 

andere plek. 

 

Alle foto's van dit jaar kan je nog eens rustig bekijken op www.shi-han.nl en 

wil je graag jouw verhaal aan iedereen laten lezen, stuur het dan op naar 

info@shi-han.nl en dan staat jouw verhaal mogelijk wel in de eerstvolgende 

nieuwsbrief. Als iedereen ziet hoe leuk het was, gaan volgende keer al onze 

vriendjes en vriendinnetjes wel mee. 

 

Namens de kampcommissie wil ik iedereen bedanken voor hun leuke 

deelname, alle medewerkers voor hun inzet en de teamleiders voor hun goede 

begeleiding. 

 

YARRR, 

 

 

Matthijs Winnink (Coördinator niet judo-activiteiten) 

 

 

 

Z 

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!  
 

04 september Eveline de Groot 

09 september Daan 't Hart 

11 september Robert Bolk 

13 september Dylan Rombout 

21 september Yousaf Choi 

 

 

07 oktober Marion Vink 

07 oktober Lisa Wiewel 

09 oktober Patrick Meuleman 

11 oktober Ron Noordhoek 

15 oktober Lee van Leeuwen 

15 oktober Jelt Verberne 

23 oktober Owen van Hooijdonk 

27 oktober Chris Bilgin 

27 oktober Ruben Roerdinkholder 

29 oktober Luna Logemann 

30 oktober René Maassen 
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