
 
 
Nieuwsbrief 

Jaargang 7, nummer 27 — Leidschendam, 31 januari 2011. 

 
In dit nummer: 

 Van de voorzitter 

 Van de 
penningmeester 

 Afmelden training 

 Belangrijke data 

 Ooievaarspas 

 Verjaardagen 

 

 

Wedstrijdverslagen: 

 Instaptoernooi 

 Tegeltjestoernooi 

 Goederaad 
Judotoernooi 

 

Voor de agenda 

19 februari 
Technisch Examen 
(Overbosch) 
 
28 februari – 6 maart 
Voorjaarsvakantie (geen 

training) 
 
11 t/m 15 april 
Judoexamens Shi-Han 
 
17 april 
Clubkampioen-
schappen 
 
17 t/m 19 juni 
Judokamp 

 

 Van de voorzitter 
 

p naar de zomer 

Om te beginnen wens ik u namens het gehele bestuur een gezond en 

sportief 2011 toe. Hoewel het nog ver weg lijkt zijn we alweer op weg 

naar de zomer. De kortste dag van het jaar en de feestdagen liggen weer 

achter ons. De trainingen zijn na de kerstvakantie alweer enkele weken bezig 

en ja we hebben nog steeds een wachtlijst voor met name de jongste judoka‟s. 

Een wachtlijst is enerzijds prettig omdat blijkt dat de vereniging blijkbaar in 

trek is. Een nadeel is dat we jonge mensen (tijdelijk) moeten teleurstellen en 

dan is het voor Shi-Han maar hopen dat ze niet naar een andere vereniging 

gaan waar wel plaats is. Op korte termijn is dit probleem helaas niet 

oplosbaar. 

 

De groep Aikibudoka‟s groeit langzaam maar gestaag zo lijkt het. Ook op onze 

tweede locatie in Den Haag, waar Erik Verhagen Aikibudo geeft, gaat het naar 

behoren. Kortom de vereniging verkeert op dit moment in rustig vaarwater. 

 

We zijn alweer volop bezig met het voorbereiden van activiteiten in dit 

lustrumjaar van Shi-Han. Dit jaar bestaat Shi-Han 35 jaar. Aan dit feit zullen 

we op gepaste in de bij Shi-Han passende ingetogen wijze aandacht besteden. 

Als u ideeën heeft voor; wilt meehelpen bij het organiseren van of wilt 

meewerken bij één van de evenementen (Clubkampioenschappen, 

zomerkamp) meldt u dan bij een van de leraren of bestuursleden.  

 

Samen kunnen we er een mooie 2e helft van het seizoen 2010-2011 van 

maken. Zoals ook in de vorige nieuwsbrief het verzoek om binnen de 

vereniging actief te worden. Met actieve inzet van (ouders van) leden kunnen 

we van Shi-Han een nog mooiere vereniging maken dan ze nu al is. En wat is 

een mooier jubileum cadeau dan een grote groep actieve leden en ouders van 

leden die prachtige activiteiten organiseren. 

 

Doe mee en wordt actief! 
 

 

Jos Winnink (Voorzitter) 
 
 

O 
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Financiële verenigingsadministratie? Leuk!  
 

proep aan ouders en (senior) leden: Financiële 

verenigingsadministratie? Leuk! 

Lijkt het je leuk om een inhoudelijke bijdrage te leveren aan de 

vereniging?  

 

Heb je een beetje gevoel voor cijfers en minimaal beginnerkennis van 

MsExcel? 

Dan is het voeren van de financiële administratie van Shi-Han echt iets voor 

jou. Met maar een klein uur per week ontlast je de penningmeester en steun je 

de vereniging. 

Is je interesse gewekt? Graag je vragen en/of je reactie naar 

penningmeester@shi-han.nl.  

 

Ondergetekende zal dan contact met je opnemen. 

 

Bedankt! 

 

 

André Nieuwenhout (penningmeester) 

 

 

 

Verandering afmelden training. 

 
r zijn wat dingen veranderd betreffende het afmelden van de judoles 
Zo kon je dat voorheen je afmelding mailen via info@shi-han.nl. 

Dit email adres is veranderd in: tc-leden@shi-han.nl. 
 
Ook wordt het telefoon nummer veranderd. Binnenkort, of misschien heb je het al 
gekregen, zal er een briefje worden uitgedeeld met een instructie wat je moet doen bij 
het afmelden van de judoles. Deze zal je van je eigen judoleraar ontvangen. 
Het oude nummer blijft wel bestaan. Maar zal alleen worden gebruikt voor judoka’s die 
afzeggen voor toernooien. 
 
De Technische Commissie 

 

 

O 

E 

mailto:penningmeester@shi-han.nl
mailto:info@shi-han.nl
mailto:tc-leden@shi-han.nl
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 Belangrijke datums !! 

 
et laatste deel van het seizoen is altijd het drukste. Dan worden de 

meeste activiteiten georganiseerd. We hebben de belangrijkste, die tot 

nu toe bekend zijn, even op een rijtje gezet. 

 

Dus reserveer alvast in uw agenda: 

17 april Clubkampioenschappen  
Clubkampioenschappen zullen in het teken staan van het 35 jarig bestaan van 

Shi-Han. De voorbereidingen zijn al in volle gang. 

 

17,18 en 19 juni Judokamp 
Judokamp zal anders worden dan voorgaande jaren. Ik kan u al melden dat de 

locatie veranderd. Maar deze locatie houden we nog even geheim.  

Ook de kampcommissie is al druk bezig met de voorbereidingen hiervan. 

 

Vergeet dus niet de datums in uw agenda te zetten! 

 

 

 

Ooievaarspas 2010 ook geldig in 2011 
 

ormaal gesproken ontvang je aan het begin van het jaar een 

nieuwe Ooievaarspas.  

Er zijn bij de gemeente Den Haag een aantal ontwikkelingen met de 

Ooievaarspas. Als gevolg daarvan wordt de uitgifte van de pas voor 2011 later 

in het jaar. 

Pashouders krijgen van de gemeente bericht wanneer de nieuwe pas er aan 

komt. 

Tot die tijd is de pas van 2010 ook geldig in 2011. 

 

André Nieuwenhout (Penningmeester) 

 

 

H 

N 
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Wedstrijdagenda: 

 
12 februari 
Goederaad 
puntentoernooi 
 
20 februari 
 Tegeltjestoernooi 
 
20 februari 
4-seizoenentoernooi 
Lu-Gia-Jen 
 
11 maart 
Vrijdagavondcompetitie 
 
12 maart 
Goederaad 
puntentoernooi 
 
13 maart 
4-seizoenentoernooi 
Lu-Gia-Jen 
 
13 maart 
Instaptoernooi 
 
19/20 maart 
Groot Vlaardingen 
 
2 april 
Open Capelse 
Kampioenschappen 
 
3 april 
Tegeltjestoernooi 
 
10 april 
4-seizoenentoernooi 
Lu-Gia-Jen 

 

Instap toernooi Datum: 28 november 
 

nze eerste deelnemer op het instaptoernooi was Tristan. Tristan 

zat in een kleine poule en moest daarom twee keer dezelfde partij 

draaien. Zijn eerste tegenstander was een pittige partij en helaas kwam 

Tristan in een houdgreep terecht. 

Na een pauze van bijna drie kwartier (instap toernooi is een druk bezet 

toernooi) 

mocht hij eindelijk op voor zijn partij erna. Een beer van een vent stond 

tegenover hem maar Tristan hield zijn hoofd koel. Met een mooie overname 

vloerde hij de beer en nam hem in een houdgreep. 

De twee partijen erna leek alsof ik een herhaling keek, precies hetzelfde 

gebeurde er. Lekker consequent bezig Tristan;) 

Hiermee heeft hij wel het blauwe embleem ontvangen, gefeliciteerd! 

 

Het tweede deel waar shi-han aan mee deed was laat in de middag. Twee 

judoka's deden mee: Thomas en Robert 

Robert zat in een kleine poule waar hij goed zijn best deed. Drie partijen 

gingen voorbij en Robert knokte hard. De andere regels die gelden als je 12 

bent waren wel wennen want Robert kreeg zijn eerste verwurging in de laatste 

partij. Even schrikken maar Robert wist hoe hij het moest afhandelen. 

 

De eerste partij van Thomas was een mooie. Hij maakte een mooie overname 

waarmee hij een wazari scoorde. Daarna speelde hij mooi de partij uit. De 

partijen erna gingen minder maar hij gebruikte de tips goed en judode de 

laatste partij een mooie wedstrijd. Helaas kreeg hij een sterke worp tegen, 

maar de kansen konden alle kanten op. 

 

Goed gedaan jongens, volgende keer grijpen we ze! 

 

Meester Bob Bakhuys (Trainer/Coach) 

 

 

O 
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Tegeltjes toernooi 16 januari 
 

 

en nieuw judoseizoen voor het Tegeltjestoernooi. Een nieuwe 

kaart, opnieuw gewogen en vol frisse moet voor het nieuwe jaar 

stonden onze judoka's aan de start vanmiddag.  

En ze waren niet de enige, het was een afgeladen zaal bij Budoclub Voorburg.  

 

De coach was blij dat ondanks het grote aantal deelnemers niet alle Shi-

Han'ers in dezelfde poule zaten. Een aantal verrassingen in positieve zin, maar 

het is een spel van winnen en verliezen, dus ook het laatste is wel een keer 

voorgekomen. 

Gelukkig heeft iedereen zijn best gedaan en ook van verliezen is een hoop te 

leren. Hier zijn dan de eerste resultaten van het Tegeltjesjaar 2011. 

 

Danny: 25 punten* 

Wouter: 23 punten 

Menno: 19 punten 

Gijs: 13 punten* 

Liam: 10 punten 

Martijn: 10 punten 

Jeremy: 10 punten 

Jasper: 10 punten 

 

(*) Deze judoka's hebben ook een tegeltje gewonnen door de bij elkaar 

gespaarde punten. 

 

Namens de leraren wil ik jullie allemaal bedanken voor jullie inzet en hoop ik 

dat jullie er volgende keer weer gezellig bij zijn. 

 

Meester Matthijs Winnink (Trainer/Coach) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Lees verder op pagina 6 
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Vervolg van pagina 5... 

 

Snel door vanuit mijn werk naar de dojo van Budoclub Voorburg waar de 

laatste twee judoka's van Shi-Han meededen aan het tegeltjes toernooi; 

Patrick Meuleman en Jorich Curiel. 

 

Patrick deed voor het eerst mee aan een toernooi buiten Shi-Han en deed het 

geweldig, de eerste partij was wat wennen. 

 

Maar de partijen daarna liet hij zich niet kennen en streed hij als een 

doorwinterde wedstrijd judoka. Hij liet zich niet kennen en streed voor de 

winst. 

Ondanks alle geweldige worpen en acties die Patrick maakte zat er vandaag 

nog geen winst in. Jij liet vandaag zien dat je wou winnen en dat vind ik heel 

belangrijk, hou dat vol! 

 

Jorich is een bekende van het toernooi in Voorburg. Al vele keren heeft Jorich 

judoka's in de rondte gesmeten. Net zoals vandaag. 

Kreeg hij geen kans om een worp te maken dan maakte hij een mooie 

overname. Kwamen ze op de grond terecht, maakte hij een schitterende 

houdgreep waar ze niet meer uit kwamen. 

Ondanks een kleine val waardoor er een kleine pauze ingelast moest worden 

hervatte Jorich zich en liet hij zijn tegenstander vliegen. 

Goed gedaan! 

 

Ben trots op jullie. 

 

Meester Bob Bakhuys (Trainer/Coach) 

 

 

 

Goederaad Judotoernooi 2011 

 

k mocht na een half jaar van het verzorgen van de 

wedstrijdtraining het resultaat komen bekijken op het Goederaad 

toernooi in Bodegraven. Ik was heel benieuwd of hetgeen we aan het 

trainen zijn geweest ook daadwerkelijk zijn uitwerking zou hebben in de 

wedstrijden . 

Als eerste mocht Owen van Hooijdonk zijn kunsten laten zien. Zijn eerste partij 

was nog wat onwennig en ook voor mij een beetje de kat uit de boom kijken 

wat coachen betreft. Owen deed goed zijn best, maar verloor deze nipt met 

een Yuko door een worp van de tegenstander. De tweede partij was alles 

gewend en ging hij ervoor. Hij wierp zijn tegenstander op zijn zij; kreeg er een 

Wazari voor en ging meteen door met een houtgreep en won de partij met een 

ippon. De 3de partij wist hij na een wat rommelig begin, om te zetten in een 

stevige houtgreep waaruit zijn tegenstander niet meer kon ontsnappen. Ook 

deze won hij met een ippon. In zijn 4de partij kwam er eindelijk uit, waarop we 

hadden getraind. (vastpakken en meteen werpen) Owen pakte vast voor hari-

goshi en ging ervoor. Nadat het 2 keer niet lukte, ging het de 3de keer perfect. 
Lees verder op pagina 7 
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 Vervolg van pagina 6... 

Hij pakte vast, zette de worp met 100% overtuiging in en daar ging de 

tegenstander plat op zijn rug. De wedstrijd is met ippon gewonnen. 

Owen is eerste geworden! Klasse Owen!!! 

In het 3e dagdeel, konden 3 judoka‟s aan de bak. 

Tristan Rondeltap begon zijn toernooi goed met 1 overwinning met 1 ippon 

door middel van een houtgreep. De euforie steeg „m naar z‟n hoofd, waardoor 

hij de 2e partij er niet helemaal bij was. Hij belandde in een houtgreep en 

verloor de wedstrijd. De 3e partij kwam hij ongelukkiger wijs weer in een 

houtgreep, kon zich hier niet uit bevrijden en verloor ook deze wedstrijd. Na 

een goede peptalk van coach Eric, ging hij scherp en gemotiveerd de wedstrijd 

in. De aanpak welke hij geleerd had in de trainingen paste hij goed toe, maar 

werd helaas overgenomen door zijn tegenstander wat resulteerde in een ippon. 

Tristan is vierde geworden. 

Thomas Koopman kreeg een goede speech van zijn coach. Zijn 1e wedstrijd 

won hij met ippon door een zeer mooie combinatie van worpen. Na deze super 

start had hij de smaak te pakken en liet hij in zijn 2e partij een mooie 

beenworp zien, wat resulteerde in winst met ippon. In de volgende partij 

waren de heren behoorlijk aan elkaar gewaagd en dit resulteerde in een mooie 

onderlinge strijd. Uiteindelijk verloor Thomas nipt met een Yuko.  

Thomas heeft goed zijn best gedaan en een terechte 1e plaats verdiend ! 

Robert Bolk startte zijn toernooi met wat pech, want na een grondgevecht 

rolde hij ongelukkig in een houtgreep waar hij niet meer uit wist te 

ontsnappen. Zijn 2e wedstrijd ging een stuk beter met over en weer mooie 

gevechten. Helaas kon hij deze wedstrijd niet naar zich toe zetten en verloor. 

De wedstrijd daarna was helemaal top. Door goed de aanwijzingen van zijn 

coach op te volgen; wist hij door een perfecte linkse heupworp zijn 

tegenstander te vloeren en de overwinning op te eisen. Zijn volgende 

tegenstander was nog net een maatje te groot en verloor door een 

schouderworp.  

Robert is vierde geworden; en  heeft het afgelopen half jaar een enorme stap 

voorwaarts gemaakt. Super !! 

Het laatste dagdeel is Jorich Curiel aan de beurt. 

Jorich had goed geluisterd naar de peptalk van zijn coach. “Judo is een 

egoïstische sport en op de mat is maar 1 iemand belangrijk, en dat ben ik”. De 

1e wedstrijd gooide hij zijn tegenstander met volle overtuiging tegen de mat. 

Hij gaf daarmee gelijk z‟n visitekaartje af: “met mij valt niet te sollen”. Zijn 2e 

partij pakte hij zijn tegenstander vast, maakte een mooie worp en rolde door 

naar de grond in een houtgreep. Zijn tegenstander wist hier niet uit te komen 

en hij won met Ippon. De 3e partij duurde niet langer dan 15 seconden. Jorich 

maakte een hele mooie heupworp en won weer met Ippon.  

Jorich is welverdiend 1e geworden. Een hele mooie come back na een jaar van 

blessure. Goed gedaan !! 

 

Een hele trotse coach en wedstrijdtrainer !! 

 

Meester Eric van Leeuwen (Trainer/Coach) 
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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 verhindert? 
Meld je dan even af: 
 
tc-leden@shi-han.nl, of: 
 
via de trainer 

Alvast bedankt 

 

Shi-Han Feliciteert!  
 

01 februari Jorich Curiel 

05 februari Semon Seymoum 

07 februari Abdel-Ali Taouil 

08 februari Danny van Leeuwen 

11 februari Raymond Guliev 

11 februari Roni Hassan 

13 februari Alexander Bull 

18 februari Robbin van Nunspeet 

27 februari Avin Schouten 

  

02 maart Henk Tielemans 

03 maart Liam Rolink 

04 maart Stijn de Bruijn 

05 maart Liesbeth Teunissen 

13 maart Salim Akhiat 

15 maart Niels Levelt 

17 maart Quirien Zaat 

18 maart Viren Vlieger 

20 maart Victor Weise 

23 maart Daan Veenstra 

28 maart Jasper Waaijer 

30 maart Vurgil Chahma 
 

mailto:info@shi-han.nl
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