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In dit nummer: 

⇒ Van de voorzitter 

⇒ Derde leden-
vergadering 

⇒ Judoexamens 

⇒ Vrijdagavond-
competitie 

⇒ Van de 
penningmeester 

Voor de agenda 

17 jan: bestuurs-
vergadering 

24 jan: nieuwjaarsborrel 

27 jan: Kevin Vink doet 
examen 1ste dan 

27 feb: voorjaarsvakantie 

Nieuwjaarsborrel 

Woensdag 24 jan 2007 
Vanaf 20:00 uur 

Hef het glas op het 
nieuwe jaar! Het bestuur 
nodigt alle seniorleden en 
leraren uit voor de 
nieuwjaarsborrel bij 
Satchmo’s, Damplein 33, 
Leidschendam. 

Wedstrijdagenda 

28 jan: ZH Kamp. -21 

3/4 feb: Vlaardingen 

10 feb: Teams Maassluis 

11 feb: Jeugdbudodag 

����Van de voorzitter 
llereerst een voorspoedig en vooral gezond 2007. Voor u ligt de 
eerste Shi-Han-nieuwsbrief van 2007. Ons goede voornemen is deze 
voortaan elke twee maanden uit te brengen, met nieuws, activiteiten 

en andere wetenswaardigheden. Kopij is natuurlijk altijd welkom via 
nieuwsbrief@shi-han.nl. 
Aan het begin van het nieuwe jaar en de tweede seizoenshelft wil ik 
traditiegetrouw toch even terugblikken. Want in de eerste helft is weer aardig 
wat gebeurd. Zo zijn de halfjaarlijkse judoexamens afgenomen en waren de 
leraren goed te spreken over de prestaties van de leerlingen. De 
vrijdagavondcompetitie begint aan te trekken. Op het tweede toernooi, dat 
van 8 december, was het dringen geblazen met ongeveer 35 judoka’s van 
Shi-Han en Stompwijk’92. 
Ook de regio produceerde budonieuws van wereldformaat. Rotterdam 
huisvestte zowel de NK Judo als de WK Jiujitsu. Uit eigen ervaring kan ik 
meedelen dat het schitterende budoevenementen waren. De volgende foto is 
gemaakt op de WK Jiujitsu tijdens de mixed duo-games: 
 

 

Het Nederlandse Jiujitsu-team met Silvia 
Alvarez en Barry van Bommel. Barry vliegt 
hier door de lucht. (Foto: Jos Winnink) 
 

 
Spectaculaire technieken als deze kun je (na veel training) ook bij Shi-Han 
leren. Neem bijvoorbeeld eens een kijkje bij Aikibudo, elke dinsdagavond van 
20:30 - 22:00u. Daar hebben we nog voldoende ruimte voor nieuwe 
leerlingen. 
Kortom een nieuw jaar vol goede voornemens is weer begonnen. Blijft 
natuurlijk het feit dat we allemaal onze goede voornemens ook nog “even”  
moeten waarmaken. 
 
Namens het bestuur, 

 

Jos Winnink 

(voorzitter) 

 

Lees verder ���� 
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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: 
 
nieuwsbrief@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 

����Derde ledenvergadering 
e derde algemene vergadering werd gehouden op woensdag 15 
november. De algemene vergadering is het moment waarop het 
bestuur verantwoording aflegt over het gevoerde beleid aan de leden. 

Het conceptverslag van deze vergadering kun je downloaden van 
www.shi-han.nl 

����Judoexamens 
en dojo vol nerveuze kinderen kan maar één ding betekenen: de 
halfjaarlijkse judoexamens. In de week van 13 tot en met 17 november 
lieten de Shi-Hanners weer zien wat ze hadden geleerd. En met 

resultaat. Er werden veel slippen verdiend en nieuwe banden uitgedeeld. 
Proficiat iedereen! De volgende judoexamens vinden plaats in de week van 
16 tot en met 20 april 2007. 

����Vrijdagavondcompetitie 
ijdens de vrijdagavondcompetitie kunnen beginnende judoka’s 
ervaring opdoen met wedstrijdjudo. Het tweede toernooi van dit 
seizoen - op 8 december - trok flink wat volk. Ongeveer 35 judoka’s 

van Shi-Han en Stompwijk’92 streden samen op de mat. Met echte 
scheidsrechters en echte officiële regels, moesten de judoka’s zoveel mogelijk 
punten halen. Deze worden aan het eind van het seizoen opgeteld. 
De volgende vrijdagavondcompetitie is op vrijdag 16 maart 2007. 

����Van de penningmeester 
Inleveren kopie Ooievaarspas 2006 (en 2007) uiterlijk eind januari! 

eb je een Ooievaarspas en ontvang je korting op je contributie? 
Zorg er dan voor dat de penningmeester een (leesbare) kopie van de 
Ooievaarspas krijgt, op naam van het betreffende lid. 

Voor het jaar 2006 heeft de penningmeester nog niet van elke pashouder een 
kopie ontvangen. Graag de kopie zo snel mogelijk inleveren bij de leraar, 
maar uiterlijk vrijdag 26 januari 2007. Wij gebruiken de kopie uitsluitend 
om de korting terug te vragen van de gemeente Den Haag. Om een naheffing 
te voorkomen (50% van de jaarcontributie) tevens je pas laten zien aan de 
leraar, dus graag even tonen. Ook de pas voor 2007 ontvangen wij graag zo 
spoedig mogelijk. 
Alvast bedankt voor je moeite! Heb je vragen voor de penningmeester, neem 
dan contact op via penningmeester@shi-han.nl of je leraar. De 
penningmeester neemt dan contact met je op. 

Betalingen contributie 
Is je contributie al door ons ontvangen? Neem bij twijfel contact op met de 
penningmeester. 
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