
 
 
Nieuwsbrief 

Jaargang 8, nummer 32— Leidschendam, 9 januari. 
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Wedstrijdverslagen: 

 Verslag 
instaptoernooi  

 Verslag Lu-Gia-Jen 

 Verslag 
tegeltjestoernooi 

 Vrijdagavond 
competitie 

Voor de agenda 

20 januari 
Clinic Do Velema 
 
11 februari 
Technisch examen 
Den Haag 
 
27 februari – 2 maart  

Voorjaarsvakantie 
(geen les) 

 

 Van de voorzitter 
 

 

 ijn eerste stukje ‘Van de voorzitter’ in de Nieuwsbrief, als 

kersverse waarnemend voorzitter. Waarnemend, aangezien er bij de 

Algemene Vergadering geen kandidaat was voor de opvolging van Jos 

Winnink. De vicevoorzitter neemt dan het stokje over, totdat er een nieuwe 

voorzitter is.  

 

De najaar examens judo zijn geweest en de Kerst, oliebollen en appelflappen 

liggen alweer achter ons. 

 

Op woensdag 23 november had Shi-Han weer de jaarlijkse Algemene 

Vergadering voor alle leden. Een drietal bestuursleden waren aftredend. 

Namelijk Jos Winnink, Matthijs Winnink en Ivo Zweekhorst. Zoals Jos aangaf in 

de vorige Nieuwsbrief, een goed moment om nieuwe gezichten binnen het 

bestuur te verwelkomen. Als bestuur hoop je dan op een goede avond. 

Enthousiaste leden die zich in willen zetten voor de vereniging, al dan niet in 

een bestuursfunctie. Het resultaat is ondertussen bekend: een historisch lage 

opkomst en geen nieuw fris gezicht binnen het bestuur. Wellicht is een 

heroverweging van ons ‗vereniging zijn‘ op zijn plaats? Geen fijn begin dus 

voor een nieuwe (waarnemend) voorzitter. 

 

Er zijn echter ook leuke dingen te melden. 

Na jaren van vraag zijn wij dit seizoen als proef gestart met peuterjudo. De 

reacties van de ouders tot nu toe zijn enthousiast en bemoedigend.  

We kunnen overigens best nog een paar peuters gebruiken (aanmelden via 

info@shi-han.nl). 

 

Ook bij Aikibudo staat de ontwikkeling niet stil. Voor alle Aikibudoka‘s was er 

bijvoorbeeld in de Haagse locatie speciale aandacht voor ‗tameshigiri‘. Dat is 

het oefenen van de (snij)techniek met het zwaard. Hiervoor wordt een 

zogenaamde ‗shinken‘ (scherp zwaard) gebruikt om opgerolde rieten matten 

(tatami‘s) te doorklieven. Spectaculair om te zien maar zeer zeker niet iets om 

thuis te proberen… (don’t try this at home) 

 

Ondertussen is het seizoen 2011-2012 alweer bijna halverwege.  

De voorbereidingen voor de clubkampioenschappen zijn weer van start en ook 

de kampcommissie is alweer bij elkaar geweest. Daarnaast zijn er rond april 

weer de voorjaarsexamens judo. Check de kalender!  

 

Als afronding een bijzondere vermelding voor Tadeu Pestana Ferreira, met zijn 

2e plaats op het Zuidland-toernooi op 19 november 2011. Een mooie prestatie, 

op een van de zwaarste toernooien van Zuid-Holland.  

Waar een kleine vereniging toch weer groot kan zijn. 

 

Namens het gehele bestuur wens ik jullie een gezond en sportief 2012 toe. 

 

André Nieuwenhout (wnd. Voorzitter/Penningmeester) 

M 
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Algemene Vergadering  

 

 

oensdag 23 november vond de 8e Algemene Vergadering van judo 

en aikibudo vereniging Shi-Han plaats. 

De opkomst was teleurstellend. Na een welkomstwoord door de 

voorzitter werd vooral teruggeblikt op het afgelopen jaar. Zoals bekend was dit 

voor Shi-Han een jubileumjaar (35 jaar) en vonden er extra activiteiten plaats. 

Ook het jaarlijkse zomerkamp werd op een andere, luxere en meer spannende 

locatie gehouden. 

 

De toekomst oogt somber vanwege de gemeentelijke bezuinigingen. Naar 

verwachting wordt de zaalhuur verhoogd en vallen subsidies weg. Het bestuur 

Shi-Han probeert desondanks de kosten voor de leerlingen zo laag mogelijk te 

houden. De financiële situatie van Shi-Han is op dit moment gezond. 

 

Op wedstrijdniveau behaalt Shi-Han bijna geen aansprekende successen. Het 

bestuur werd tijdens de AV geadviseerd zich meer te richten op recreatiejudo 

in plaats van wedstrijdjudo, een advies waarover het bestuur zich komend 

bestuursjaar zal buigen. Aikibudo loopt redelijk, en ook nog een keer op twee 

locaties (Den Haag en Leidschendam). 

 

Ondanks een ruim van te voren aangekondigd vertrek is het niet gelukt een 

goede vervanger te vinden voor de vertrekkend voorzitter Jos Winnink. Jos 

werd die avond bedankt voor zijn enorme inzet. Gelukkig is Jos niet geheel 

verloren voor Shi-Han en kan af en toe bijspringen. Zijn meeste vrije tijd zal 

hij echter nodig hebben om zijn promotie onderzoek af te ronden 

De penningmeester, André Nieuwenhout is verzocht tijdelijk de rol van 

waarnemend voorzitter erbij te nemen. André heeft zich bereid gevonden deze 

dubbelfunctie tijdelijk te vervullen. Ook Matthijs Winnink zal zijn vrije tijd gaan 

besteden aan de studie en heeft Jelte Verberne bereid gevonden zich warm te 

lopen voor de bestuursfunctie ― niet judo activiteiten‖ en zich in te werken. De 

functie bestuurslid Technische Commissie (momenteel vervuld door Ivo 

Zweekhorst) is ook vacant maar aangezien ook hier geen geschikte opvolger 

voor gevonden is blijft Ivo nog even aan. 

Het bestuur blijft dringend op zoek naar geschikte bestuursleden en roept 

belangstellende op om contact op te nemen. 

 

 

Jan-Harm Bakhuys (Secretaris) 

 

W 
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Peuterjudo 
 

 

nmiddels is Shi-Han gestart met het lesgeven aan peuters. 

Kinderen van 3 t/m 5 jaar maken op een spelende wijze kennis met de 

grondbeginselen van het judo. Zonder reclame te maken hebben we op 

de eerste les al 8 judoka‘s mogen begroeten. Wat een succes! Een half uur 

ravotten op de mat is voor de judoka‘s als winkelen in een snoepwinkel. 

Meester Steven – even enthousiast als de judoka‘s – leert ze valbreken en de 

eerste worpen in het judo om zo klaar gestoomd te worden voor de eerste 

reguliere lesuren. Het peuterjudo duurt nog tot het einde van het seizoen. Dan 

wordt bekeken of en hoe er gevolg aan deze lessen kan worden gegeven. Kom 

gerust eens een kijkje nemen op vrijdag van 17.00 – 17.30 uur. 

 

 

Ivo Zweekhorst (Voorzitter Technische Commissie) 

 

 

 

 

Uitslagen judo-examens Shi-Han 
 

 

p 7, 8 en 11 november werden er bij Shi-Han weer judo examens 

gehouden. Vele hebben weer nieuwe slippen op hun band verdiend en 

andere slaagde voor een voor een nieuwe band. 

 

Hieronder een overzicht van diegene die een nieuwe band verdiende. 

 Gele band oftewel 5de kyu 

Boas van der Ven, Simon van Gastel, Roel de Munck, Abdel-Ali Taouil, Alex 

Alrobayi en Zoë Thoma 

 

Oranje band oftewel 4de kyu 

Gijs van Toor, Evelien de Groot, Jaïr Kluivert, Wouter Paardekooper, Mike de 

Boer en Danny van Leeuwen 

 

Groene band oftewel 3de kyu 

Mart Braam, Sam Mellor, Mathijn Overmeire en Laurens de Groot 

 

Blauwe band oftewel 2de kyu 

Geordie Bregman 

 

Wij feliciteren iedereen met hun behaalde resultaat. 

 

Het bestuur van Shi-Han

I 

O 
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 Clinic Do Velema 

 

 

p vrijdag 20 januari 2011 wordt er bij Shi-Han een clinic gegeven 

door Do Velema. Do is pas 15 jaar en een aanstormend talent in de 

judowereld. Ze heeft topprestaties geleverd op de Europese- en 

Wereldkampioenschappen en is zelfs uitgeroepen tot sporttalent van 2011! Via 

Albert van Toor is Shi-Han in contact gekomen met de vader van Do en heeft 

er een gesprek plaatsgevonden met als uitkomst een gasttraining! Deze 

training is bedoeld voor de judoka‘s van vrijdag het 3e uur. Wanneer dit 

wederzijds bevalt, zal hier zeker een gevolg aan worden gegeven. Wij 

verheugen ons zeer om de komst van Do en danken in het speciaal Albert van 

Toor voor zijn inspanningen hierin. Ben je nieuwsgierig kijk dan alvast op de 

site van Do. http://www.dovelema.nl/  

 

 

Ivo Zweekhorst (Voorzitter Technische Commissie) 

 

 

 

Baby nieuws 

 

 

 

p zaterdag 17-12-2011 is om 17.27 uur de zoon van meester Eric 

en zijn vriendin Jeanet geboren. Meester Eric geeft les op de vrijdag 3de 

lesuur. De zoon van Eric en Jeanet heeft de roepnaam Jesse gekregen. 

Jesse woog bij de geboorte 2200 gram. Met moeder en zoon gaat het goed. 

Namens het bestuur van Shi-Han feliciteren wij Eric en Jeanet met de komst 

van hun eerste kindje. 

 

 

Het bestuur van Shi-Han 

 

 

 

 

O 

O 
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  Floquet en Zn. 
 

 

 

p 5 en 6 november gaf Alain Floquet zijn jaarlijkse stage in 

Nederland. Dit keer kwam hij samen met zijn zoon Frederic. Vanuit 

Shi-Han waren we met zijn vieren naar Wijk bij Duurstede gekomen: 

Ruud, James, Monica, ikzelf en op zondag was Marco er ook bij. De totale 

opkomst was indrukwekkend en ik vond het mooi om te zien dat er veel kyu-

gegradueerden waren en zelfs een paar hele jonge. Van Floquet kun je 

namelijk altijd veel leren, zij het dat de taal natuurlijk wel een barrière vormt. 

Floquet realiseerde zich dat ook. Op zaterdag zocht hij op een zeker moment 

echt naar iemand die kon vertalen wat hij zei, want zo zei hij, het is belangrijk 

dat men de principes goed begrijp. En aangezien ik een tijd in Frankrijk heb 

gewoond, stond ik al vrij snel te vertalen in plaats van dat ik tussen de 

oefeneningen even kon uitblazen. 

 

Het programma van de zaterdag was meer gericht op de kyu-graden, hoewel 

de lessen ook voor veel yudansha erg nuttig waren. Het programma van de 

zondag was meer op de yudansha gericht, maar ook voor de kyu-graden was 

er ruim voldoende aandacht. En toch zijn we eigenlijk het hele weekend bezig 

geweest met de ‗irimi-beweging‘. Zaterdag stond Floquet stil bij de basics 

waaronder de beweging zelf, maar ook de timing en synchronisatie van je 

eigen bewegingen met die van de tegenstander. Bovendien legde hij ook uit 

dat, om goed te kunnen oefenen, zowel tori als uke realistisch moeten 

bewegen. Daarbij vielen enkele rake klappen. Zondag ging hij verder waar hij 

op zaterdag was gebleven. Vervolgens heeft hij zondag nog aandacht 

geschonken aan het kata, omdat hij het belangrijk vindt iedereen overal het 

kata op dezelfde manier laat zien. Natuurlijk blijken er dan toch weer 

onderdelen in het kata te zitten die beter kunnen. 

 

Bijgevoegd de groepsfoto van zaterdag. 

 

 

Bas Kiesling 

O 
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Wedstrijdagenda: 

 
21 januari 
 Goederaad toernooi 
 
28 januari 
DK -20 
 
4 – 5 februari 
Judo Toernooi 
Vlaardingen 
 
19 februari 
Tegeltjestoernooi 
 
25 februari 
DK -15 Den-Haag 
 
11 maart 
Instaptoernooi 
 

Tegeltjestoernooi 20 november  

 

 

p zondag 20 november deden 14 judoka’s van Shi-Han mee aan 

het tegeltjestoernooi in Voorburg. Een leuk toernooi voor beginnende 

judoka‘s. Coaches voor de eerste 2 dagdelen waren Niels Boender, 

Jorich Curiel en Owen van Hooijdonk. Het was voor hen de eerste keer dat ze 

judoka‘s begeleide. 

Martijn Paardekooper en Michon Rodriques waren in het eerste dagdeel aan de 

beurt. Michon had het zwaar en verloor helaas alle wedstrijden, maar door zijn 

inzet kreeg hij wel bonus punten. Martijn die voor het eerst meedeed verloor 

zijn eerste wedstrijd en won de laatste drie. Michon en Martijn Goed gedaan 

jongens! 

 

In het tweede dagdeel stonden Wouter Paardekooper, Huseyin en Hasan 

Kuivenhove, Evelien de Groot, Menno van der Houwen, Jeremy Rodriques, Roel 

de Minck en Gijs van Toor op de mat. Hasan had geen moeite met zijn 

tegenstander en won alle partij en kreeg genoeg punten voor een tegeltje. 

Roel had het was moeilijker en verloor alle partijen, maar door de behaalde 

punten van de vorige keer kreeg hij toch een tegeltje. Jeremy verloor de 

eerste 2 wedstrijden, won de derde maar kon de winst niet vasthouden in de 

vierde wedstrijd. Huseyin won zijn eerste partij maar verloor helaas de andere 

wedstrijden. Met de behaalde punten verdiende hij toch een mooi tegeltje. 

Menno verloos de eerste wedstrijden maar toen hij eenmaal wakker was liet hij 

niet meer over zich heen lopen. En zo won hij de laatste drie wedstrijden. Ook 

hij ging er met een mooi tegeltje vandoor. Wouter verloor de eerste drie 

wedstrijden en won gelukkig de laatste. Gijs had ook niet zo‘n geluk. Hij won 

wel de eerst maar de laatste drie verloor hij helaas. Ook Evelien kreeg het 

geluk niet aan haar kant. Viel een paar keer goed hard. Helaas verloor ze alle 

wedstrijden. Ook jullie goed gedaan! 

 

In het derde deel stonden namens Shi-Han op de mat, Laurens de Groot, Niels 

Boender, Robert Bolk en Jorich Curiel. Ivo Zweekhorst was de coach. Laurens 

verloor de eerste 3 wedstrijden en won gelukkig de laatste. Niels moest 2 keer 

tegen de zelfde judoka omdat er niet meer judoka‘s waren in die zelfde 

gewichtsklasse en leeftijd. Helaas verloor hij 2 keer van hem. Maar hij had 

genoeg punten voor weer een nieuw tegeltje. Robert zat samen in een poule 

met Jorich. Robert verloor wel alle wedstrijden maar toonde erg veel inzet. 

Ook hij haalde genoeg punten voor een tegeltje. Jorich had een zware dag. Hij 

speelde de eerste 2 gelijk en won de laatste 2. Maar zo gedreven als hij is, was 

hij niet tevreden. Jongens goed werk verricht! 

 

 

De coaches Niels, Jorich, Owen en Ivo waren erg tevreden.  

 

 

 

 

O 
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Lu-Gia-Jen 23 oktober en 27 november 2011 
 

 

orich was vandaag (23 oktober) de enige judoka van Shi-Han op 

Lu-Gia-Jen. Hij zat in een poule van 3 in de categorie 48+. Jorich was 

gebrand om ook de herfst editie van het toernooi te winnen in lijn met 

de al eerder geboekte resultaten dit jaar. De in totaal 4 wedstrijden werden 

allen op eenvoudige maar technische wijze gewonnen met ippon! Zo kwam de 

1e plaats volkomen terecht naar Shi-Han.  

Een tevreden coach. 

 

 

Ivo Zweekhorst (Voorzitter Technische Commissie) 

 

 

 

Lu-Gia-Jen 17 november 2011 

 

orich was er al helemaal klaar voor, maar door een kleine opkomst 

had hij te weinig tegenstanders en moest daarom een poule hoger. 

Geen probleem, maar wel eventjes wachten. 

Toen hij eindelijk weer was opgewarmd was het ook geen probleem. De eerste 

partij gooide hij meteen en won hij op Ippon. De tweede partij werd iets 

zwaarder maar ging niet oneerlijk op. Helaas door een mooie veegworp van de 

tegenstander ging de winst niet naar Jorich. De derde partij was schrikken. 

Een goedgetrainde pupil van Mahorokan.  

 

Hij maakt een worp en Jorich valt op zijn schouder. Een oude blessure speelde 

hierdoor op waardoor hij niet het toernooi af kon maken.  

Na een korte rustpauze staat Jorich nu gelukkig weer te trainen. 

 

 

Meester Bob Bakhuys (Trainer/Coach) 

 

 

J 

J 
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Vrijdagavondcompetitie  
 

 

p 16 december vond alweer de laatste vrijdagavondcompetitie 

van dit jaar plaats. Ook nu weer kwamen er veel enthousiaste jongens 

en meisjes op af. Naast de judoka‘s van Shi-Han deden ook judoka‘s 

van Budo Sport en Green Fit mee. Onderverdeeld naar leeftijd waren er twee 

rondes. Ook de groene banders konden nu meedoen.  

 

Maar wie dacht gelijk aan de wedstrijdjes te kunnen beginnen heeft het mis. 

Eerst volgde een leuke warming-up en een uitleg aan de kinderen hoe een 

wedstrijdje verloopt, hoe de puntentelling werkt en wat je niet mag doen etc.  

Het publiek werd getrakteerd op hele leuke afwisselende partijen. Tussen de 

wedstrijden door tips van de scheidsrechter, aanmoedigingen van ouders, 

vreugdekreten bij overwinningen, maar ook traantjes. Afhankelijk van de poule 

werden drie of vier wedstrijdjes gespeeld. 

 

Na afloop van de wedstrijdjes kwam de beloning oftewel limonade en een 

snoepje. Toen ik aan mijn jongste zoon vroeg of hij mee wilde doen, was zijn 

eerste vraag of hij ook iets kon winnen. Toen mijn andere zoon antwoordde 

dat hij een snoepje kon winnen was dat voor hem wel een belangrijke reden 

om mee te doen.  

Het was een geslaagde avond en zeker voor de kinderen die nog niet zoveel 

wedstrijdjes hebben gedaan ook heel leerzaam. 

Dank aan alle organisatoren!  

 

 

Monique (Moeder Wouter en Martijn Paardekooper) 

 

 

 

2e plaats voor Tadeu Pestana Ferreira in 
Zuidland 

 

 

it is een verslag van een coach over een bijzondere judoka die 

een aansprekend resultaat heeft neergezet. Eerst even een 

beschrijving van het toernooi zelf. Zuidland is een sterk internationaal 

toernooi, waar in de loop van de jaren maar weinig Shi-Han judoka‘s een prijs 

wisten weg te slepen. En Tadeu is een 19-jarige judoka die buiten de 

clubkampioenschappen nog nooit aan een ander toernooi had meegedaan. 

Maar hij had punten voor zijn zwarte band nodig en er was weinig keus in 

toernooien. De combinatie van toernooi en ervaring was voor mij als coach niet 

een situatie waar ik op zijn zachtst gezegd veel vertrouwen in had, maar dit 

bleek mijn eerste verkeerde inschatting te zijn. Tadeu was er al ruim voor de 

weging en ik was nog onderweg. 

 
Lees verder op pagina 9 

O 

D 
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Vervolg van pagina 8... 

 

Toen ik aankwam, vertelde Tadeu, dat er toch wel erg grote tegenstanders 

waren en veel ouder. Hij was duidelijk onder de indruk en ik twijfelde of hij 

mentaal wel klaar was voor een dergelijk toernooi, dit was mijn tweede 

verkeerde inschatting. Wat wel duidelijk was, dat Tadeu er wel erg zin in had 

en het is bovendien nog een erg sympathieke jongen. Hij gaf mij zijn 

portemonnee in bewaring, met de mededeling dat als ik wat wilde drinken, dat 

ik dat dan van zijn geld moest doen. Voor alle duidelijkheid, dat ik heb ik maar 

nagelaten. Na het lange wachten en de warming-up, was het tijd voor zijn 

eerste partij. Hij stapte resoluut de mat op, maar door niet naar zijn eigen 

pakking te gaan, kreeg hij twee keer een score tegen. De meeste judoka‘s, ook 

met veel ervaring, komen dan op een punt dat ze tegen zichzelf gaan judoën. 

Maar niet Tadeu, hij bleef op zijn eigen wijze judoën, alleen pakte hij zijn 

tegenstander nu op de rug beet. Resultaat, zijn tegenstander meteen op zijn 

rug en Tadeu had de eerste winst en zijn eerste tien punten voor zijn zwarte 

band binnen. In zijn tweede partij moest hij tegen de tegenstander waar hij bij 

de weging het meest onder de indruk van was, maar we hadden al snel 

geconstateerd dat dit toch niet de sterkste judoka was. Gevolg, weer een partij 

met de volle winst voor Tadeu en twintig punten voor zijn zwarte band. De 

volgende partij gaf hem de mogelijkheid om zich rechtstreeks te plaatsen voor 

de finale. Andre Nieuwenhout, die scheidsrechter was op dit toernooi, kwam 

mij dat ook vertellen. Ik heb er voor gekozen omdat nog even niet aan Tadeu 

te vertellen. Deze partij ging helaas snel verloren, zijn tegenstander had 

duidelijk meer ervaring en was ook een van de betere judoka‘s in de 

gewichtsklasse, geen schande. Tadeu ging over naar de verliezersronde, maar 

hij had nog steeds zicht op finale, omdat Zuidland geen ongeslagen kampioen 

kent. Na lang wachten en alle partijen uit de verliezersronde te hebben 

bekeken, kwam er een lange tegenstander uit Friesland tegenover Tadeu te 

staan. Ik was er van overtuigd dat hij binnendoor moest pakken om te zorgen 

dat die lange geen grip kreeg op Tadeu. Maar Tadeu pakte zijn tegenstander 

aan de band. Ik dacht dat ik gek werd en schreeuwde dat hij zijn pakking 

moest veranderen, maar dat deed Tadeu niet. Resultaat, Tadeu gooit zijn 

tegenstander op zijn rug met een schitterende heuptechniek (o-goshi). Hij liep 

de mat af en kwam naar mij toe met de mededeling dat hij bij de band pakken 

toch wel erg lekker vond. Ja, dan ben je als coach uitgepraat. En Tadeu had nu 

dertig punten voor zijn zwarte band en hij stond ook nog in de finale, tegen de 

tegenstander waar hij eerder van had verloren. We hebben samen overlegd 

hoe hij moest judoën en hoe zijn pakking moest zijn. Wat mij opviel was dat 

Tadeu geen angst of wat dan ook had voor zijn tegenstander, ondanks dat hij 

eerder van hem had verloren. En hij was ook niet overmoedig, kortom een 

ijzersterke mentaliteit, hij wilde er gewoon staan. Toen de mat op voor de 

finale, een geweldig partij, waarin Tadeu alles gaf, maar zich uiteindelijk 

gewonnen moest geven, maar wel na twee minuten. De tweede plaats en dus 

zilver was binnen, een zeer verdiend resultaat. Tadeu is een sympathieke, 

sterke judoka met een geweldige mentaliteit. Voor mij was het een eer en 

genoegen om hem te mogen coachen. Tadeu, gefeliciteerd met het zilver en de 

dertig punten. 

 

 

Meester Paul de Wit (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 
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!  
 

 

06 januari  Mike de Boer 

06 januari  Monika Verheij-Grzymek 

08 januari  Dani Appelo 

09 januari  Cees van Dijk 

10 januari  Rivo Crestian 

13 januari  Jeremy Daniel 

14 januari  George Abrahamzen 

21 januari  Martijn Paardekooper 

24 januari  Fabian Arboleda Verduyn Luwel  

24 januari  Laurens-Jan Jones 

27 januari  Jeroen Logemann 

28 januari  Emil Pascanean 

29 januari  Nynke van Rijn 

29 januari  Zoë Thoma 

30 januari  Arnt Berck 

   

01 februari  Jorich Curiel 

08 februari  Danny van Leeuwen 

05 februari  Semon Seyoum 

07 februari  Abdel-Ali Taouil 

09 februari  Nessim el Ajjar 

11 februari  Roni Hassan 

13 februari  Alexander Bull 

27 februari  Niels Brink 

 

 

 

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

