
 

 

 
Nieuwsbrief 

Jaargang 6, nummer 26 — Leidschendam, 6 december 2010. 
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 Van de voorzitter 
 

k hoor u denken “Het was weer zover? Hoezo? Wat?”. Inderdaad het 

was weer tijd voor de Algemene Vergadering. Dit jaar iets eerder in het 

jaar dan in het verleden en wel op woensdag 27 oktober jl. We hadden u 

van harte uitgenodigd om bij de deze vergadering aanwezig te zijn, maar van 

een massale opkomst was ook dit jaar geen sprake. Helaas. Een bestuur legt 

op een algemene vergadering verantwoording af over het gevoerde beleid. Ook 

worden op de Algemene Vergadering de plannen voor het nieuwe jaar (en 

eventueel de jaren daarna) voorgelegd. Kortom de Algemene Vergadering is 

hèt moment om invloed uit te oefenen op het beleid van de vereniging. Een 

lage opkomst bij een ledenvergadering is voor elk bestuur van een vereniging 

vervelend. Mogen wij nu de conclusie trekken dat alles naar wens gaat? In elk 

geval gaat het met de vereniging zowel wanneer we naar het aantal leden als 

wanneer we naar de financiële situatie kijken goed.  

 

De twee bestuursleden Liesbeth Teunissen en André Nieuwenhout, die 

aftredend waren, zijn herkozen. Dus in de samenstelling van het bestuur is 

niets veranderd. Dat zal echter na de volgende Algemene Vergadering in het 

najaar van 2011 anders zijn. Ikzelf zal dan regulier aftreden. Ik vond het 

verstandig om tijdens de vergadering alvast aan te kondigen dat ik mij niet 

herkiesbaar zal stellen voor een nieuwe termijn. De reden ligt voor een deel in 

de privé sfeer maar meer nog in het feit dat ik vind dat een bestuur een zekere 

doorstroming moet kennen. Ik zal niet verloren gaan voor de vereniging, maar 

vind wel dat anderen nu zo langzamerhand de kar moeten gaan trekken. 

Kortom u hebt nog bijna een jaar de tijd om te informeren en uzelf warm te 

lopen. Neem contact op en laat van uw belangstelling blijken! 

 

Het is op dit moment nog onduidelijk wat de gevolgen zullen zijn voor Shi-Han 

van de bezuinigingen die overal worden aangekondigd. De media staan op dit 

moment vol met berichten over min of meer draconische maatregelen die her 

en der worden genomen. De bezuinigingen zullen ook doorwerken op 

gemeentelijk niveau. Wethouder Gregor Rensen van Sport kon op een 

bijeenkomst met de sportverenigingen uit Leidschendam-Voorburg nog niet 

meer melden dan dat hij zich zal inspannen om de sport te ontzien bij de 

komende bezuinigingen. Maar de besluitvorming moet nog plaatsvinden. Of we 

als vereniging last krijgen van de bezuinigingen en in welke mate is nog niet te 

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

Het bestuur is erin geslaagd om met ingang van dit seizoen op de vrijdag een 

extra lesuur voor de jeugd te creëren. Maar zelfs met dit extra uur is er nog 

steeds een wachtlijst. Kortom de vereniging kan groeien als we maar 

voldoende ruimte en leraren kunnen realiseren. Ook onze Aikibudo dependance 

in Den Haag ontwikkelt zich, het kan natuurlijk altijd beter, maar voorlopig 

zien wij de toekomst zonnig in. 

 

Inmiddels is het seizoen 2010-2011 alweer bijna halverwege. De 

najaarsexamens judo zijn inmiddels geweest en de feestdagen staan voor de 

deur. Kortom ik wens u een prettige tijd met uw familie en vrienden zo aan het 

einde van 2010 en het begin van 2011. 

 

 

Jos Winnink (Voorzitter) 
 
 
 

 Algemene Ledenvergadering  

 

p woensdag 27 oktober jongsleden vond de Algemene 

Ledenvergadering Shi-Han plaats. Doel van deze jaarlijkse vergadering, 

verplicht conform de statuten van de vereniging, is om door het bestuur 

aan de leden verantwoording af te leggen over het sportieve – en financiële 

beleid van de vereniging van het afgelopen jaar en een toelichting te geven 

over wat de vereniging komend jaar van plan is. 

De opkomst was niet groot maar al beter dan het jaar ervoor, naast de 

ereleden en de bestuursleden waren ook 7 leden aanwezig waarvan het 

merendeel afkomstig uit de jeugd.  

De vereniging is gezond, zowel financieel als in sportief opzicht. Er zijn 

docenten uit eigen gelederen en er is voor de komende jaren budget 

vrijgemaakt om desgevraagd opleidingen te kunnen bekostigen. Afgelopen jaar 

heeft een judoka zijn 1e Dan behaald en 2 judoka’s de 2e Dan! De 

wedstrijdgroep is nog vrij klein maar voor het tegeltjestoernooi is de groep al 

een stuk groter, mogelijk dat zij de wedstrijdgroep kunnen versterken. Ook 

wordt komend jaar de mogelijkheden om een eigen dojo te kunnen realiseren 

onderzocht. 

Er is nog steeds sprake van een wachtlijst en hoewel er extra tijd bij is 

gekomen om les te geven zal het nog een tijd duren voordat we van deze 

wachtlijst verlost zijn. Het bestuur streeft ernaar om de wachtlijst weg te 

werken. 

Komend jaar is voor Shi-Han een jubileumjaar, de vereniging bestaat dan 35 

jaar! 

Het bestuur probeert door middel van een aantal evenementen dit 

jubileumjaar extra luister te geven, hou daarom de website goed in de gaten. 

Het volledige verslag volgt, zoals gewoonlijk, kort voor de Algemene 

Ledenvergadering in 2011. 

 

Jan Harm Bakhuys (Secretaris) 
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 Vrijdagavondtrainingen 
 

 

n de eerste vier weken van het judoseizoen stonden de 

vrijdagavondtrainingen in het teken van heropbouw van de conditie. 

Gedurende deze vier trainingen werd eenzelfde lesopbouw gevolgd. De 

les bestond uit een goede warming up die bestond uit tien om tien 

warmlopen, vijf keer schuin de mat over sprinten, drie keer de lengte van de 

mat tijgeren, driemaal de lengte van de mat ebiën waarvan twee keer vooruit 

en één keer achterwaarts en een serie valbreken. Vervolgens bestond de les 

uit zes onderdelen, het inzetten van ipon-seoi-nage of morote-seoi-nage, sip-

ups, het inzetten van kubi-nage of uki-goshi, het maken van kanteltechnieken, 

het inzetten van o-soto-gari en zo veel mogelijk matten rennen met je partner 

in de kata-guruma (brandweergreep). Deze onderdelen moesten twintig 

seconden lang uitgevoerd worden en één van de twee moest ze allemaal 

achter elkaar uitvoeren. De bedoeling hierbij was vooral dat de oefening goed 

werd uitgevoerd en niet om ze zo vaak mogelijk uit te voeren. Alle resultaten 

werden genoteerd op grote vellen papier en zo was goed te zien of er 

vordering was in je conditie. (zie het overzicht hieronder) 

Het was erg leuk om te zien dat je conditie heel geleidelijk omhoog ging, mits 

je natuurlijk wel alles goed en eerlijk had ingevuld. Ik vond de eerste les erg 

zwaar en ik dacht ook dat ik het niet leuk zou gaan vinden, maar dat bleek erg 

mee te vallen. Uiteindelijk dus een zeer geslaagde beginperiode van het 

judoseizoen. 

 

 

Ronald van Schie 
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Ps zie de site www.shi-han.nl voor meer foto’s 

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

 
 
 

Hygiëne 

 

teeds vaker zien wij judoka’s reeds in judopak vanuit huis 

verschijnen. Dit is niet hygiënisch voor jezelf en de overige judoka’s. In 

de kleedkamers is het de bedoeling dat je je judopak aan- en uitdoet. 

Vanuit de kleedkamer naar de mat dien je slippers of sokken te dragen. Op 

deze manier houden we de matten schoon en is het hygiënischer voor de 

medejudoka’s. Graag aandacht hiervoor. 

 

 

Ivo Zweekhorst (Voorzitter Technische Commissie) 

 

W 

S 

http://www.shi-han.nl/
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Wist u dat…… 

 

 

 ist u dat……. 

 

 

- Op de vrijdagavond weer een extra trainingsuur is ontstaan. Dus voor 

de jongere wedstrijdjudoka’s 

- In het begin de wachtlijst was weg gewerkt en nu weer aardig vol staat 

- De brandweer niet wil dat er fietsen binnen staan.  

- Dat de conciërge wil wat we deze fietsen voor de hoofdingang van de 

sporthal zetten 

- Dat er nog steeds kinderen zijn die geen slippers bij zich hebben 

- Dat er kinderen met judopak over straat lopen en zich dus niet 

omkleden bij de judo 

- Ons assistent judoleraar Jelt Verberne is vertrokken voor een 6 

maanden lange reis door Ghana en Australië. In Ghana gaat hij 

vrijwilligerswerk doen en in Australië gaat hij misschien wel schapen 

scheren; daar kan hij een goede houdgreep nog wel bij gebruiken 

- Er weer veel banden en slippen zijn verdiend op de judo-examens 

 

Liesbeth Teunissen (Wedstrijdsecretaris) 
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Wedstrijdagenda: 

 
17 december  
vrijdagavondcompetitie 
 
9 januari  
Dancompetitie 
 
22 januari 
Goederaad 
judotoernooi 

 

Tegeltjes toernooi 10-10-10 

 
 

 

oorburg - Het was een mooie zonnige nazomerdag op De 

Vliegerlaan in Voorburg. Desondanks waren de judoka’s van Shi-Han in 

groten getale afgereisd naar de dojo van Forum Kwadraat om daar mee 

te doen aan het tegeltjestoernooi. Groten getale, wat heet, er waren van 

Shi-Han in de eerste twee groepen al 16 judoka’s aanwezig. Iets waar coach 

Matthijs zijn handen vol had.  

Voor sommigen was het vandaag voor het eerst dat zij wedstrijden deden 

buiten onze vertrouwde judozaal in Leidschendam, maar dat mocht de pret 

niet drukken. IK heb ontzettend genoten van de inzet van iedereen, ook van 

degene die op sportief gebied een erg zware dag hadden. We hebben allemaal 

wel eens een dag dat het niet lukt, of dat de indeling erg zwaar is. 

Ik wil graag iedereen bedanken voor hun inzet, allemaal grote klasse! Het was 

goed om te zien dat iedereen elke wedstrijd beter werd door te leren van de 

wedstrijd ervoor. Ga zo door! 

 

Meester Matthijs Winnink (Trainer/Coach) 

 

 

De laatste ronde stapte ik de dojo van Budoclub Voorburg binnen. 

Ik zag goede partijen van Bram van Toor en het debuut van Astrid Helledoorn. 

Beide deden ze het erg goed en was er niet veel voor me te doen behalve 

aanmoedigen. 

Tijdens de laatste wedstrijd van Astrid viel ze helaas verkeerd. Nadat de 

organisatie keek wat er aan de hand was kwam de moeder van Astrid helpen 

die veel medische ervaring heeft. Helaas was het vrij ernstig. Er werd vermoed 

dat haar knie uit de kom lag. 

Snel werd de auto voorgereden en zijn we naar het ziekenhuis gegaan. De 

vermoedens waren juist.  

Astrid veel sterkte en we hopen je weer heel snel op de mat te zien.  

Terwijl dit allemaal gebeurde zaten Tristan Rondeltap en Nynke van Rijn te 

wachten op hun wedstrijden. Sorry jongens dat ik er niet bij kon zijn. 

Geweldig dat Shi-Han zo goed vertegenwoordigd was, ik hoop snel nog meer 

gezichten van Shi-Han op de mat van het Tegeltjestoernooi te zien!! 

 

 

Meester Bob Bakhuys (Trainer/Coach) 

 

 

 

V 
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Lu-gia-yen herfsttoernooi 
 

 

e gladiatoren Robert Bolk, Thomas Koopman en Owen van Hooijdonk 

trokken ten strijd op het vier seizoenentoernooi in Den Haag. De 

planning van de wedstrijden verliep zo vlot dat het betreffende dagdeel 

al eerder van start ging. Robert blijft vechten als een leeuw ook al zijn de 

tegenstanders veel meer ervaren. Veelal gingen de partijen verloren; maar 

Robert bleef vol goede moed. Iets wat in het verleden wel anders was! Robert 

ging tevreden met een 3e plaats naar huis. Owen en Thomas waren ingedeeld 

op dezelfde mat. De heren gingen moedig maar nonchalant van start. Zoals al 

vaak gezegd dienen de heren eerder hun scherpte in de wedstrijd te vinden. 

En deze was er niet altijd. Gelukkig waren er genoeg partijen waar ze de 

scherpte wel lieten zien. Het leverde dan ook twee keer een 2e plaats op. 

Mannen wat een score 3 deelnemers en 3 keer op het podium. Ga zo door! 

 

 

Ivo Zweekhorst (Voorzitter Technische Commissie) 

 

 

 

Strandtraining 

 

lak na de zomer heeft, ook dit jaar, weer de strandtraining plaats 

gevonden. Door omstandig heden konden er maar weinig mensen van 

stompwijk bij zijn. En de op komst van Shi-Han viel ook een beetje 

tegen. 

 

Maar dit mocht de pret niet drukken we hebben er weer een gezellig feestje 

van gemaakt. 

Ik heb van de mensen die wel mee geweest zijn geen slecht wordt gehoord. 

Het was erg leuk en ik hoop dat we het het volgend jaar weer doen en dat de 

opkomst dan weer lekker groot is. 

 

 

Meester Eric van Leeuwen (Trainer/Coach) 

D 
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Instap toernooi Datum: 23 oktober 
 

n het eerste deel was Tristan aan de beurt. 

Hij heeft goed zijn best gedaan en heeft 2 wedstrijden gewonnen. En mag 

best tevreden zijn met het resultaat. Wat harder trainen, je worpen goed 

uit voeren en je wint ze allemaal. 

In het 2de dag deel waren Robert, Thomas en Niels aan de beurt. 

Niels was echt super zwaar in gedeeld met allemaal gasten die minimaal een 

kop groter waren en ook zeker 1 à 2 jaar ouder. Hij heeft gedaan wat ik hem 

verteld had en daar was ik erg blij mee. Hij heeft helaas geen partij gewonnen. 

Maar ik ben trots op je. 

Thomas hoefde nog maar 10 punten die heeft hij gehaald. Daarna was hij er 

niet meer bij met zijn hoofd. Hij heeft wel de blauwe oorkonde behaald. 

Hartelijk Gefeliciteerd hiermee! 

Robert had een manier gevonden om zijn tegenstanders in verwarring te 

brengen, maar vergat daarna te judoën.Dat was heel jammer want er had 

zeker meer in gezeten. Ik ben nu met Robert bezig in de training om er voor te 

zorgen dat het op het volgende toernooi beter gaat. En dan hopen dat je wel 

wat wedstrijden wint. 

 

 

Meester Eric van Leeuwen (Trainer/Coach) 

 

 

 

Vrijdagavondcompetitie 15 oktober 
 

 

e eerste vrijdagavondcompetitie van dit seizoen is weer gestart. 

Dit maal mochten alleen judoka’s tot 12 jaar en tot en met oranje band 

meedoen.  

Hierdoor besloten 2 diehards wedstrijdjudoka’s om de rollen eerst om 

te draaien. Dus in plaats van meedoen aan het toernooi zaten Thomas 

Koopman en Owen van Hooijdonk achter de wedstrijdtafel. Na wat uitleg en 

hulp van een ervaren iemand deden de jongens prima werk.  

Ook alle judoka’s die meededen hebben prima werk verricht.  

Volgend toernooi is 17 december. Zorg dat je er bij bent. 

 

 

Liesbeth Teunissen (Wedstrijdsecretaris) 

I 
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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 november  Arend Voogd 

6 november  Sarah Gluschitz 

7 november  Alex Alrobayi 

11 november  Jaïr Kluivert 

13 november  Boas van der Ven 

16 november  Vincent Hellendoorn 

16 november  Bram van Toor 

22 november  Tom Levelt 

   

3 december  Luc Plaisier 

8 december  Silas Rolink 

9 december  Jason Lopes 

24 december  Remi van der Pluijm 

27 december  Rens Rosbenders 

31 december  Oumaima El Hodifi 

31 december  Matthijs Winnink 

   

4 januari  Thom van Brakel 

6 januari  Mike de Boer 

6 januari  Monika Verheij-Grzymek 

21 januari  Ricky de Hoogd 

24 januari  Laurens-Jan Jones 

27 januari  Jeroen Logemann 

28 januari  Emil Pascanean 

29 januari  Zoë Thoma 

29 januari  Nynke van Rijn 

30 januari  Arnt Berck 
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