
 
 
Nieuwsbrief 

Jaargang 8, nummer 33— Leidschendam, 5 maart. 

 
In dit nummer: 

 Van de voorzitter 

 Judokamp 

 Do Velema 

 Clubkampioen-
schappen 

 Vrijdagavond-
competitie 

 

 

 

 

 

 

Wedstrijdverslagen: 

 Verslag 
tegeltjestoernooi 

 Goederad 

 

 

Voor de agenda 

6 – 9 april 
Goede Vrijdag  
(geen les) 
 
16, 17 en 20 april 
Judo examens 
 
30 april – 4 mei  
Meivakantie (geen les) 

 
8 – 10 juni 
Judo Kamp 

 Van de voorzitter 
 

 

e Elfstedentocht is wederom niet doorgegaan en de winterperiode 

lijkt ons alweer te verlaten. We zijn inmiddels onderweg in de tweede 

helft van het seizoen en het voorjaar lonkt.  

 

Op vrijdag 20 januari was er voor de vrijdagavondjudoka’s een gasttraining 

van judotalent Do heeft onlangs een derde plek behaald op het NK -20 jaar, 

als ‘nieuweling’ in deze klasse, een prestatie om trots op te zijn. Vanuit mijn 

scheidsrechtersoutfit heb ik haar daar van zeer dichtbij aan het werk mogen 

zien. Gezien de reacties was de gasttraining in goede aard gevallen. Ze is 

tenslotte een supertalent. Lees verder in de nieuwsbrief over deze training of 

bekijk de foto’s op de website. Wil je zelf de ontwikkelingen van Do bijhouden? 

Zie www.dovelema.nl voor meer informatie. 

 

De kampcommissie is druk bezig met de voorbereiding van het komende kamp 

8, 9 en 10 juni. De commissie is echter nog op zoek naar sponsors, die zowel 

financieel als in natura ondersteuning willen bieden. Er wordt bijvoorbeeld 

gedacht aan T-shirts en petjes. Mocht je iemand weten die een bijdrage kan 

leveren dan horen wij dat graag (via leraar, bestuur of info@shi-han.nl ). 

 

Naast het kamp komen natuurlijk eerst de clubkampioenschappen er weer aan. 

Op zondag 22 april wordt het een grandioos judofeest, samen met 

Stompwijk’92. Leuke judowedstrijdjes op je eigen niveau met echte 

scheidsrechters. Ik verwacht jullie daar allemaal te zien!  

 

Met het peuterjudo gaat het goed. Het gaat zelfs zo goed dat we hebben 

besloten even geen nieuwe peuters in te schrijven. Daarnaast is het nog 

steeds onzeker of we na de zomervakantie met peuterjudo door kunnen gaan. 

 

De bouwplannen aan het Fluitpolderplein zijn in volle gang, met de 

bijbehorende overlast. Verder blijft het bestuur bezig om te onderzoeken wat 

de mogelijkheden zijn voor een andere dojo op of in de buurt van het 

Fluitpolderplein. Er is vorig jaar overleg geweest met de wethouder en er zijn 

op dit moment twee opties in onderzoek: het herinrichten van de huidige 

locatie en eventueel verhuizen naar de locatie waar nu de bibliotheek zit. 

Allemaal heel erg in de onderzoeksfase maar je weet nooit wat het kan 

worden. We houden je op de hoogte. 

 

 

 

 
Lees verder op pagina 2 
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http://www.dovelema.nl/
mailto:info@shi-han.nl
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Eind vorig jaar op 11-11-2011 is de DVD-box van Mark Huizinga uitgekomen 

‘Huizinga - Total Judo’. Als bestuur vonden we het een goed idee jullie mee te 

laten delen in de successen en technische tips van de Olympische Kampioen. 

Daarom had het bestuur begin februari een brief verspreid met een speciale 

Shi-Han ledenaanbieding: de DVD-box voor € 30 in plaats van de normale € 

39,95. Helaas is het ons niet goed gelukt de brief aan iedereen uit te delen. Als 

bestuur hebben we daarom besloten de actie te verlengen. Binnenkort zal 

hiervoor een nieuwe brief worden uitgedeeld. Als je deze niet hebt ontvangen, 

vraag er dan naar bij je leraar of stuur een bericht naar info@shi-han.nl. 

 

De vacante posities binnen het bestuur hebben nog geen invulling. Een positie 

als voorzitter of bestuurslid niet-judozaken blijkt toch lastig invulbaar. Ook als 

je niet direct bestuurslid wilt worden ben je van harte welkom. Ben je in de 

gelegenheid om (tijdelijk) een actieve bijdrage te leveren aan Shi-han => laat 

het ons weten (via leraar, bestuur of info@shi-han.nl). 

  

Als afsluiter wens ik budoka’s die de komende examens in april aan de slag 

gaan veel succes! 

 

 

André Nieuwenhout (wnd Voorzitter/Penningmeester) 

 

 

 

 

 

 

HET KOMT ER WEER AAN! 

 

 

 
Judokamp 2012 8-9-10 juni 
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 Judo toptalent Do Velema bij Shi-Han 

 

 

rijdagavond 20 januari 2012 werd een aantal judoka’s van 

judovereniging Shi-Han onder handen genomen door aanstormend 

toptalent, judoka Do Velema.  

Do is drievoudig Nederlands Kampioen, Europees Kampioen, behaalde een 

tweede plaats bij het WK in 2011 en een bronzen medaille bij de EYOF in 

Turkije. 

Judoka Do Velema woont in Leidschendam-Voorburg en begon met judo bij 

Budoclub Voorburg, gevolgd door Lu-Gia-Jen in Den Haag. Daarna trainde ze 

bij Westland Kodokan.  

De laatste twee en een half jaar traint Do bij Kenamju in Haarlem. Do weet 

wat trainen is, zelf traint ze minimaal 6 keer per week! Daarnaast heeft Do een 

zwaar wedstrijdprogramma. 

Do is net 16 jaar geworden dus we kunnen nog heel wat van haar verwachten. 

De judoka’s bij judovereniging Shi-Han hebben deze vrijdagavond veel van Do 

kunnen leren. Behalve enkele technieken werd ook aandacht geschonken aan 

de conditie. Do werd na afloop bedankt met een mooie bos bloemen. Of de 

judoka’s van Shi-Han ooit in de voetsporen van Do Velema zullen treden zal de 

toekomst moeten uitwijzen. De foto's zie je op onze website onder fotoalbums. 

 

 

Jan-Harm Bakhuys (Secretaris) 

 

V 
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 Clubkampioenschappen 2012 

 

 

 

p 22 april is het dan weer zover. De clubkampioenschappen. Dan 

kunnen alle judoka’s weer laten zien wat ze in de judolessen hebben 

geleerd. Dus nodig papa en mama, opa en oma, ooms en tantes en zelf 

je buren uit. Het wordt weer 1 groot feest. De kampioenschappen zijn voor 

jong en oud. Iedereen wordt ingedeeld naar gewicht, leeftijd en graduatie. Dus 

geen reden om niet mee te doen. 

Binnenkort ontvangt u een uitnodigingsbrief.  

 

Noteer dus alvast in de agenda 22 april Clubkampioenschappen Shi-

Han 

 

Tot dan  

 

 

Liesbeth, Linda, Anita en André 

 

 

 

 Vrijdagavondcompetitie 30 maart 

 

 

p vrijdag 30 maart is er weer een vrijdagavondcompetitie. 

Tijdens dit toernooi zijn punten te verdienen waarmee op de laatste 

avond leuke prijzen te verdienen zijn. Het toernooi vindt plaats in onze 

eigen judozaaltje en is geschikt voor judoka’s t/m 12 jaar en maximaal oranje 

band. 

 

Binnenkort ontvangt u de uitnodiging met de tijden.  

 

Dus noteer alvast in de agenda 30 maart vrijdagavondcompetitie 

Die dag wordt er judoles gegeven tot 18.30 uur de rest van de lessen komt 

hierbij te vervallen! 

 

 

O 

O 
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Wedstrijdagenda: 

 
11 maart 
Instaptoernooi 
 
18 maart 
Lu-Gia-Jen 4 
seizoenen toernooi 
 
30 maart 
Vrijdagavond 
competitie 
 
31 maart 
Open Capelse judo 
kampioenschappen 
 
15 april 
 Tegeltjes toernooi 
 
22 april 

Clubkampioen-
schappen 
 

Tegeltjestoernooi 19 februari 
 

 

it was zo’n dag om niet snel te vergeten. Want wat was het druk 

bij dit toernooi. Maar gelukkig ging het om de resultaten van onze 

judoka’s 

 

Milou moest het spits afbijten en zat jammer genoeg in haar eentje in dit 

dagdeel. Jammer want het is zo’n leuk toernooi. Milou had wat moeite en vond 

het dan ook allemaal een beetje eng. Toch vonden de jonge begeleiders dat je 

het goed gedaan had. Helaas won ze niet maar haalde wel wat punten voor de 

volgende keer. Hou vol meid. 

 

In het tweede dagdeel stonden Niels, Martijn, Tycho, Gijs en Evelien op de 

mat. Niels verloor er maar 1 en won 3 wedstrijden. Goed gedaan Niels! Gijs 

won er 2 uit 4 en had genoeg punten voor een tegeltje. Evelien verloor de 

eerst 3 wedstrijden maar herpakte zich in de laatste wedstrijd. Door deze 

winst won ze wel een tegeltje. Ook Martijn won een tegel door alle wedstrijden 

te winnen. Knap werk! Tycho had het net al zijn zusje Milou wat moeilijker. 

Helaas verloor ook hij alle wedstrijden. Toch hoop ik dat hij de volgende keer 

weer op de mat zal staan. Iedere judoka’s heeft wel eens een slechte dag. Ook 

de judoka’s die vandaag hebben gewonnen hebben wel eens een slechte dag. 

Dus Tycho en Milou, hopelijk tot het volgende tegeltjestoernooi. 

 

In het derde dagdeel stonden namens Shi-Han, Tim, Wouter, Lucas, Laurens 

en Mart op de mat. Tim kreeg vrij snel een bloedneus en heeft daardoor niet 

meer op de mat gestaan. Jammer Tim. Wouter won 2 dan de 4 wedstrijden en 

behaalde hierdoor weer een mooi tegeltje. Laurens verloor de eerste 3 

wedstrijden maar sloot winnend af. Hierdoor won hij ook een tegeltje. Lucas en 

Mart verloren helaas alle wedstrijden, maar gaven het de tegenstander niet 

cadeau. Toch goed gedaan jongens.  

 

Het was een hele lange zit. Het toernooi duurde uiteindelijk 2 uur langer dan 

gepland. Hierbij wil ik de begeleiders Robert, Owen, Niels en Thomas bedanken 

voor hun inzet. Top jongens! 

 

 

Liesbeth Teunissen (wedstrijdsecretaris Shi-Han) 

 

 

 

D 
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Goederaad toernooi 
 

 

a een stuk racen naar het toernooi toe, stond Owen me al op te 

wachten. 

Winst had hij al op zak, maar zijn toernooi was nog niet voorbij.  

Goed geconcentreerd stond Owen te judoën, maar een paar tegenslagen 

hielden hem net tegen de andere partijen te winnen. Toch de derde prijs mee 

naar huis! 

 

Mart, Robert, Thomas, Geordie en Casper stonden klaar voor dagdeel twee. 

Flink sprinten, maar zo’n opkomst is geweldig om te coachen! 

 

Mart had een zware dag en het ging niet helemaal hoe hij alles wou. Ondanks 

de zware partijen stond hij elke keer weer op en liet hij zich niet kennen! 

 

Robert zat in een poule waar ook G- judoka’s zaten. Dit wil zeggen judoka’s 

met een geestelijke of lichamelijke beperking. 

Ook een van zijn tegenstanders had een lichamelijke beperking waardoor hij 

alleen in de vorm van ne-waza mocht judoën ( op de grond ), heel erg wennen 

aangezien het wat vager is wanneer er een punt is en wanneer niet. Heel 

volwassen ging Robert er mee om en hield zich in tegen zijn tegenstander 

zodat er een leuke partij ontstond.  

 

Thomas stond goed te judoën maar had telkens hele lange pauzes tussen zijn 

partijen. Heel vervelend als je telkens lang moet stilzitten tussen je 

wedstrijdjes.  

Toch een partij mooi gewonnen! 

 

Geordie en Casper draaiden deze zaterdag hun debuut.  

Afgelopen half jaar hebben ze samen met Jarik zwaar getraind en zich ook 

sterk gericht op het wedstrijdelement van judo. Dit was ook goed te zien! 

Zonder enige wedstrijdervaring buiten Stompwijk en Shi-Han verweerden ze 

zich goed. 

 

Casper had een hele sterke tegenstander en werd even in de rondte gezwaaid 

bij zijn eerste partij. Na deze schrik herpakte hij zich goed en stond hij leuke 

partijen te draaien. 

 

 

 

 

 
Lees verder op pagina 2 

N 
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 Vervolg van pagina 1... 

 

Geordie moest na een partij te hebben verloren en een partij te hebben 

gewonnen judoën tegen een judoka die erg van grondgevechten hield. 

Omdat het een 12+ wedstrijd is mochten er ook verwurgingen gemaakt 

worden. 

Een verwurging werd aangezet en na een hele snelle IPPON!! bleef Geordie 

slap liggen. 

Even schrikken, maar ja dat gebeurt wel eens. Een verwurging die heel snel zit 

wil wel eens leiden tot een Knock Out. Gelukkig zijn er altijd ervaren 

scheidsrechters bij die heel snel ingrijpen. 

Twee seconden was Geordie buiten westen en hij hield er niks aan over. 

 

Het laatste dagdeel stonden er nog 3 judoka’s. 

 

Jorich, Gijs en Jarik. 

 

Jarik stond zich goed te verweren en heeft heel wat ervaring opgedaan, nu 

keihard door trainen naar de volgende wedstrijd. 

 

Gijs heeft een mooie dag staan draaien, liet zien aan iedereen wie hij was en 

maakte mooie partijen! Derde plaats was voor meneer Gijs! 

 

Jorich was de Hercules van zijn mat. Iedereen vloog door de lucht alles 

gewonnen en eerste prijs voor Jorich! 

 

Heel goed gedaan kanjers! 

 

 

Bob Bakhuys (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!  
 

 

03 maart  Niek Reining 

03 maart  Liam Rolink 

05 maart  Liesbeth Teunissen 

09 maart  Bahira Geele 

11 maart  Jonne Lassche 

15 maart  Jesse Plaisier 

17 maart  Quirien zaat 

18 maart  Viren Vlieger 

23 maart  Daan Veenstra 

28 maart  Jasper Waaijer 

   

02 april  Anna Levelt 

08 april  Jos Winnink 

12 april  Joey van der Zwan 

13 april  Anthony Kraag 

14 april  Jeremy Rodriques 

16 april  Ralph Oei 

17 april  Anet van Houten 

21 april  Gijs van Toor 

22 april  Mart Braam 

23 april  Roel de Munck 

23 april  Rens Postuma 

24 april  Bas Kiesling 

26 april  Max Boymans 

27 april  Eric van Leeuwen 

29 april  Ivo Zweekhorst 
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