
 
 
Nieuwsbrief 

Jaargang 8, nummer 30— Leidschendam, 29 augustus. 

 
In dit nummer: 

 Van de voorzitter 

 Van de 
Penningmeester 
- Contributie 
- Ooievaarspas 
- Aikibudi 

 Hygiëne 

 Strandtraining 

 Judokamp 

 Vrijdagavond training 

 Verjaardagen 

 

 

Wedstrijdverslagen: 

  

Voor de agenda 

10 september 
Strandtrainig 
 
17 t/m 21 oktober 
Herfstvakantie (geen les) 
 

 

 Van de voorzitter 
 

 

en nieuw seizoen 

Als ik dit stukje schrijf is het zomervakantie maar het weer werkt niet 

echt mee om een vakantiegevoel te hebben. Er wordt niet getraind en 

er zijn geen andere activiteiten, de vereniging ligt stil. Van enkele leden 

hebben we bericht gehad dat ze na kortere of langere tijd stoppen met judo 

om verschillende redenen. Jammer, maar zo is het nu eenmaal. Maar “elk 

nadeel heeft zijn voordeel” en we kunnen door deze opzeggingen weer enkele 

kinderen die op de wachtlijst staan plaatsen. Kortom er komen ook nieuwe 

gezichten in de club. 

Shi-Han is gezond, zowel financieel als qua ledenaantal. Er is nog steeds meer 

belangstelling voor judo dan dat we aankunnen. Of we deze situatie op korte 

termijn kunnen oplossen betwijfel ik. Leraren en locaties zijn niet iets dat je 

―zomaar even‖ regelt. Bij de leraren zien we wel een verandering. Matthijs 

Winnink zal na vele jaren stoppen met lesgeven om zich verder in zijn vak als 

fysiotherapeut te bekwamen. Niels van Bohemen zal de opengevallen plaats 

opvullen. Ook in de verdeling van de uren over de leraren komen 

veranderingen, dit vooral om ―versnippering‖ zoveel mogelijk te voorkomen. 

Deze veranderingen zullen op de lessen worden meegedeeld. 

Er zal worden gezocht naar een betere invulling van de zogenaamde 

―wedstrijdtraining‖ het blijkt al jaren lastig te zijn om dit uur in te vullen op 

een manier die zowel de leraren als de leerlingen bevalt. De Technische 

Commissie onder leiding van Ivo Zweekhorst buigt zich over de invulling van 

deze training. Zie ook op pagina 6 en 7 van deze nieuwsbrief voor meer 

informatie.  

 

En dan blijf ik er maar op terugkomen dat we op de Algemene Vergadering een 

nieuwe voorzitter nodig hebben. Het aantal spontane aanmeldingen is nog 

steeds zeer gering en dat vind ik jammer. Naar mijn idee zijn binnen elke 

vereniging geregeld nieuwe gezichten met nieuwe ideeën in een bestuur nodig 

om de vereniging levend te houden. Het wordt anders teveel een ―op de winkel 

passen‖ en dat terwijl er zoveel mooie dingen te ontwikkelen zijn bij het Judo 

en het Aikibudo. 

Het seizoen 2011-2012 is weer begonnen en binnenkort is er weer de jaarlijkse 

strandtraining op de Wassenaarse 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 zevende jaar 
op rij hebben wij de 
contributie niet 
verhoogt. 
 
Betaal zelf op tijd: 
bespaar de vereniging 
onnodige kosten. 

 

 Contributie 2011-2012 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 2011 tien jaar wordt, valt in de 

laagste contributiecategorie.  

 

(*) Voor leden locatie Den Haag € 300,00 

 

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 2011 overmaken op giro 4498444 

t.n.v. Shi-Han te Leidschendam, o.v.v. Contributie 2011/2012", 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) 
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Belangrijk om te 
weten over korting: 
Shi-Han heeft 
informatie ontvangen 
van de gemeente Den 
Haag. 
 
In de contributiebrief en 
op onze website wordt 
aangegeven hoe wij 
omgaan met de nieuwe 
Ooievaarspas en het 
verlenen van korting.  
 
Voor Shi-Han zelf 
verandert er overigens 
niets in de (financiële) 
afhandeling van de 
Ooievaarspas met de 
gemeente. 

 

 Ooievaarspas? Lever snel een kopie in! 
Pashouders hebben informatie van de gemeente ontvangen over de nieuwe 

pas. De gemeente Den Haag heeft nieuwe geautomatiseerde systemen om de 

controle te verbeteren. Shi-Han dient daarom strikter om te gaan met controle 

van de pas.  

 

Oude pas 

De ‗oude‘ pas van 2010 is niet meer te gebruiken, want deze was geldig tot 1 

juli 2011.  

 

Nieuwe pas en korting 

Om ook in het nieuwe seizoen bij Shi-Han korting te ontvangen moet je een 

kopie/scan van de nieuwe pas zo snel mogelijk: 

- sturen per email naar penningmeester@shi-han.nl of eventueel 

- inleveren bij de leraar 

 

Let op! 

De gemeente is strikt in het aan Shi-Han vergoeden van de korting. 

Ook wij moeten dus streng zijn: Geen kopie betekent geen korting. 

 

Met vragen kun je terecht bij onze penningmeester André Nieuwenhout, via 

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

judoleraar. 

 

André Nieuwenhout (penningmeester) 

 

 

 

mailto:penningmeester@shi-han.nl
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 Aikibudo: ook in Den Haag 

 

an Yu-Wa naar Shi-Han 

Sinds vorig seizoen is er ook aikibudoles in Den Haag, onder de vleugels 

van Shi-Han. 

 

Aanleiding van deze stap was het besluit van de Haagse sportschool Yu-

Wa om haar activiteiten met Aikibudo te stoppen. Met als gevolg dat de 

aikibudoka‘s geen Aikibudo in Den Haag meer konden beoefenen. 

 

In samenspraak met leraar Aikibudo Erik Verhagen heeft het bestuur van Shi-

Han besloten de activiteiten in Den Haag onder eigen vlag voort te zetten.  

Een aanzienlijk deel van de Haagse aikibudoka‘s heeft daarop besloten zich bij 

Shi-Han aan te sluiten. 

 

Misschien ook iets voor jou? 

Onder leiding van 4e dan (zwarte band) Erik Verhagen is er alweer geruime tijd 

Aikibudo in Leidschendam en nu dus ook in Den Haag. Een leuke enthousiaste 

groep is wekelijks bezig met hun hobby. 

Aikibudo is zeer toegankelijk voor een brede groep. Jeugd vanaf 13 jaar maar 

bijvoorbeeld ook mama‘s en/of papa‘s die het leuk vinden om ‗weer eens wat 

te gaan doen‘. Geoefende budoka‘s kunnen ook hun hart ophalen bij de 

(gedifferentieerde) lessen van Erik Verhagen. 

 

Lijkt het iets voor jou of weet je iemand die het leuk zou vinden? Neem gerust 

contact met ons op via info@shi-han.nl, ons algemene telefoonnummer of kom 

(samen) kijken bij een van de lessen in Leidschendam of Den Haag. Meer 

informatie over Aikibudo is ook te vinden op onze website www.shi-han.nl. 

 

Erik zou het erg leuk vinden jullie te mogen begroeten voor een kijkje of een 

proefles. Tot dan! 

 

 

André Nieuwenhout (penningmeester) 

 

V 

mailto:info@shi-han.nl
http://www.shi-han.nl/
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Hygiëne 

 
 
ij Shi-Han zijn wij (leraren en bestuur) in eerste instantie 

verantwoordelijk voor de veiligheid en hygiëne van de judoka‘s. Maar 

judoka‘s en ouders kunnen daar ook een steentje aan bijdragen.  

 zorgen voor kort geknipte nagels. Lange nagels geven de volgende 

problemen: 

- Een gevaar voor anderen. Lange nagels op snelheid zijn net 

scheermesjes. Dit is meteen de belangrijkste reden voor kort geknipte 

nagels. 

- Een gevaar voor jezelf. Een lange nagel kan makkelijk blijven haken. 

Het zou niet de eerste keer zijn dat een te lange nagel van vinger of 

teen wordt afgerukt! 

-Het is niet hygiënisch. Achter lange nagels kan makkelijk vuil 

achterblijven. 

-Als laatste: je kunt je tegenstanders niet goed vastpakken met lange 

nagels aan je vingers. 

 

Een keer per week je nagels knippen, bijvoorbeeld vlak voor of de 

avond voor de training is voldoende. 

 Ook is elke judoka verplicht om slippers bij zich te hebben. 

Buiten de mat moeten de judoka‘s slippers dragen. Naar het toilet gaan 

op blote voeten of met sokken is ten strengste verboden. Het is niet 

goed voor de judoka zelf, maar vuil van het toilet wordt ook mee de 

mat opgenomen 

 steeds vaker zien wij judoka‘s al 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. 
 

En dan wat tips speciaal voor meisjes: 

Meisjes met lang haar willen graag de mooiste haarspeldjes e.d. aandoen. 

Voornamelijk voor de eigen veiligheid mogen alleen elastieken zonder harde 

stukken worden gedragen. Dus geen hard plastic of metaal in je haar doen.  

Als je hier op valt kan dat lelijke wonden opleveren.   

 

En voor iedereen:  

Geen sieraden op de judomat. Geen armbandjes, oorknoppen of –ringen. 

 

 

Help Shi-Han met veilig sporten van onze judoka‘s! 

 

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

veiliger voor de medejudoka‘s. Graag aandacht hiervoor. 
 

 

Ivo Zweekhorst (Voorzitter Technische Commissie) 

 

B 
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Strandtraining 

 

 

aterdag 10 september openen we het judoseizoen weer met een 

gezellige strandtraining. 

Onder leiding van Eric van Leeuwen, wordt er voor jong en oud weer 

een leuke training gegeven. En judotraining op het strand is echt een erg leuke 

ervaring. Afsluitend aan de training worden er nog wat spannende spelletjes 

gedaan. Judoka‘s met een diploma mogen na afloop nog een frisse duik 

nemen. Al met al een erg leuke ochtend. We hopen dat het net als vorige jaren 

weer een grote opkomst is. Dus lever zo snel mogelijk het inschrijfstrookje in! 

Ben je deze kwijt mail dan naar info@shi-han.nl 

 

 

Liesbeth Teunissen 

 

 

 

Specialiteit- / Conditietraining  
 

 

pecialiteit- / Conditietraining op de vrijdagavond 

 

De extra specialiteit- of conditietraining op vrijdagavond van 19.30 tot 

20.30 uur is er voor de judoka‘s die hun ambities verder gehoor willen geven 

en waarvan de leraren vinden dat de desbetreffende judoka meer in zijn/haar 

mars heeft.  

 

Dit seizoen wordt de conditietraining op de vrijdagavond in een iets ander jasje 

gestoken.  

Afgelopen jaar heeft deze training een wat wisselende invulling gekend. 

Vandaar dat we als Technische Commissie daar komend seizoen een impuls 

aan willen geven.  

De invulling van deze impuls wordt als volgt: 

 Het is niet meer vanzelfsprekend dat een judoka op de deze training mag 

verschijnen; 

 De judoka wordt voor deze training geselecteerd; 

 Als een judoka is geselecteerd dan wordt de betreffende judoka daar 

persoonlijk van op de hoogte gesteld middels een brief; 

 Kort daarop wordt de judoka met de ouders uitgenodigd voor een 

informatieavond over de invulling van de training. 

Z 

S 

mailto:info@shi-han.nl
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Deze training wordt zonder extra kosten aangeboden. Als tegenprestatie 

verwachten wij daarvoor terug een gemotiveerde judoka met enthousiasme en 

een proactieve houding. Samen werken we dan naar meer technische en 

complete judoka‘s. Deelname aan wedstrijden hoort daar bij. Iets wat we met 

elkaar moeten willen bereiken.  

 

In de eerste weken van het nieuwe seizoen worden de geselecteerde judoka‘s 

benaderd.  

 

Wij zien er met veel vertrouwen naar uit! 

 

Technische Commissie 
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Shi-Han Zomerkamp 2011 
 

17, 18 en 19 juni stonden dit jaar in het teken van 'Oudheid'. We waren met 

51 judoka's van zowel Shi-Han als Stompwijk '92 te gast in een echt 

middeleeuws kruithuis in Delft. ―Een schitterende locatie.‖ zo hoorden wij van 

iedereen. Maar wel veel water. En dan ging het niet alleen om het water op het 

terrein zelf, maar ook de weersvoorspelling bracht niet veel goeds. Gelukkig 

dat het een voorspelling is en dat het daarbij is gebleven. We hebben 

welgeteld 1 activiteit moeten vervangen voor een binnenactiviteit, al het 

andere kon veelal in de zon doorgaan. 

 

Vrijdag 

Het begon allemaal met ouders die hun kroost kwamen brengen en door ons 

ook redelijk snel op hun vaak vrije weekend werden gestuurd, na de 

geruststellende woorden dat wij alles onder controle hadden. Iedereen kreeg 

een plekje toegewezen in een slaapkamer en door wat onverwachte extra 

deelnemers moest daarin nog wat geschoven worden. 

Nadat de groepen waren ingedeeld iedereen lekker wat had gedronken gingen 

we dan beginnen met het eerste onderdeel van de kampcompetitie. Een 

epische speurtocht met de groepen over het terrein waarbij ze allemaal vragen 

moesten beantwoorden. En waar was nou die ene deur met die lamp waarbij je 

latjes moest tellen?  

Moe maar voldaan ging iedereen naar bed, nou ja, bijna iedereen. En nog 

waren er genoeg bij die wel moe waren, maar niet moe genoeg om te gaan 

slapen. Kortom...nog 1 kussengevecht en dan moeten jullie ECHT gaan slapen. 

Uiteindelijk sliep iedereen, en die slaap zouden ze nodig hebben... 

 

Zaterdag 

...want al voor half 8 werd iedereen zijn bed uitgetrommeld voor de 

ochtendgymnastiek, dit jaar in de vorm van hertenjagen (dit is geen typefout 

voor hartenjagen). Gevolgd door een lekker ontbijt en de uitleg voor het grote 

oudhedenspel gingen de teams op pad. Boogschieten, hunebedsteen slepen en 

speerwerpen waren zo maar een paar onderdelen van deze zware competitie 

die, onderbroken door een lunch, tot in begin van de middag doorging.  

Toen was het tijd om 'het vuur' uit te vinden. En nee niet met lucifers of een 

aansteker. Ieder team kreeg een kool, en moest zelf maar uitvinden hoe zij 

daar een minikampvuur van brandend konden krijgen en houden. 

We hadden het al de hele dag droog, met redelijk wat zon en ook bij de 

barbecue was dit niet anders. Lekker smullen van de hamburgers, saté, 

salades en voor sommigen heel veel komkommer om de energiereserves weer 

wat aan te vullen. 's Avonds aanschuiven bij het grote kampvuur voor een 

spannend verhaal voorgelezen door Bob...was het nou echt of niet? 

Helaas kon vanwege het bliksem en onweer (wat overigens wel een mooie 

sfeer was geweest) de spooktocht niet doorgaan en lag iedereen al vroeg in 

bed...om half 11. 
 
Lees verder op pagina 9 
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Wedstrijdagenda: 

 
4 september 
4 seizoenentoernooi 
Zomer 
 
11 september 
Tegeltjestoernooi 
 
1 oktober 
DK Senioren avond 
 
2 oktober 
ochtend: ·Teamtoernooi 
-12 jaar  
middag: ·Teamtoernooi 
– 15 jaar 
 
9 oktober 
Instaptoernooi 
 
14 oktober 
Vrijdagavondcompetitie 
 
16 oktober 
4 seizoenentoernooi 
Herfst 
 
16 oktober 
Tegeltjestoernooi 
 
29 oktober 
15

de
 Open Schiedamse 

kampioenschappen 
 
20 december 
Vrijdagavondcompetitie 
 

Vervolg van pagina 8... 

 

Zondag 

Iets rustiger aan dan gisteren, maar met minder vermoeide koppies dan 

voorgaande jaren bij Stompwijk begon alweer de laatste dag van ons mooie 

kamp. Naast het inpakken en wegwezen, werd er ook nog levend stratego 

gespeeld, was er een prijsuitreiking voor het meest strijdlustige team van het 

weekend en kon de organisatie van het kamp lachend uit het raam kijken want 

daar kwam de voorspelde regen, haha, lekker te laat. 

 

Wij vonden het geweldig, wij hopen jullie ook. Alle foto's zijn te zien op 

www.shi-han.nl. Volgend jaar een kamp wat nog mooier wordt dan dit jaar, wij 

hopen dat jullie er allemaal bij zullen zijn. 

 

De Kampcommissie, 

 

Anita, Bob, Kevin, Liesbeth, Linda, Toby en Matthijs 

 

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 verhindert? 
Meld je dan even af: 
 
tc-leden@shi-han.nl, of: 
 
via de trainer 

Alvast bedankt 

 

Shi-Han Feliciteert!  
 

02 september Menno van der Houwen 

04 september Eveline de Groot 

09 september Daan 't Hart 

11 september Robert Bolk 

11 september Nicole Meuleman 

13 september Dylan Rombout 

16 september Martijn de Visser 

20 september Amor Cameron 

21 september Yousaf Choi 

26 september Tim de Boer 

  

  05 oktober Laurens de Groot 

06 oktober Maurits Elders 

07 oktober Marion Vink 

09 oktober Patrick Meuleman 

10 oktober Simon van Gastel 

15 oktober Lee van Leeuwen 

15 oktober Jelt Verberne 

18 oktober Daniek de Graaff 

23 oktober Owen van Hooijdonk 

27 oktober Ruben Roerdinkholder 

29 oktober Luna Logemann 

30 oktober René Maassen 

 

mailto:info@shi-han.nl
mailto:info@shi-han.nl
mailto:tc-leden@shi-han.nl

