
 
 
Nieuwsbrief 

Jaargang 9, nummer 36— Leidschendam, 10 september 2012. 

 
In dit nummer: 

 Van de voorzitter 

 Van de 
penningmeester 

 Aikibudo? 

 Verkoop judopakken 

 Van de technisch 
commissie 

 Regels Shi-Han 

 Nieuws per mail 

 Afsluiting 
wedstrijdtraining 

 Eerste 
wedstrijdtraining 

 Strandtraining 

 Verjaardagen 

 

 

 

 

Wedstrijdverslagen: 

 geen 

 

Voor de agenda 

22 – 26 oktober 
Herfstvakantie (geen 

les) 
 
12 – 16 november 
Examens Shi-Han 
 
21 november 
Algemene vergadering 
voor leden 

 Van de voorzitter 
 
 

 et is een bloedhete dag als ik dit stukje schrijf. De dag voordat 

het nieuwe seizoen weer gaat beginnen. Ik hou het deze keer 

kort. 

 

Natuurlijk kan ik van alles gaan vertellen. Zoals de jaarlijkse frisse start bij de 

strandtraining (op zaterdag 1 september), dat er weer clubkampioenschappen 

komen of dat er wederom een kamp georganiseerd zal worden. Erg leuk 

allemaal maar dat is denk ik niet nodig. Dat weten jullie al lang. 

 

Beter kan ik iets zeggen over dat er wijzigingen zijn in ons lerarencorps en dat 

we dit jaar doorgaan met peuterjudo.  

 

Over dat eerste gesproken kan ik melden dat de grondlegger van Shi-Han ‘De 

Mees’ Koos Verhagen heeft besloten te stoppen met het geven van les aan zijn 

geliefde uurtje van de senioren. Daarnaast heeft ook judoleraar Bob Bakhuys 

besloten zich meer op zijn maatschappelijke carrière te gaan richten. Later is 

in het seizoen zullen wij op gepaste wijze afscheid van hen nemen. 

 

Het vertrek van beiden gaat mij persoonlijk zeer aan mijn hart. Maar vooral die 

van ‘De Mees’ doet mij zeer. Maar dat is vast voor te stellen als ik vertel dat ik 

al vanaf mijn 9e jaar les van hem krijg… 

 

Goed, als afsluiting moet er ook voor worden gezorgd dat onze vereniging kan 

blijven draaien. Op dit moment zijn we specifiek op zoek naar bestuurs- of 

commissieleden. We denken hierbij aan bijvoorbeeld de taken van voorzitter, 

penningmeester, secretaris of niet-judo-activiteiten. Maar ook het uitvoeren 

van diverse taken als commissielid, zoals het ondersteunen van de 

penningmeester, behoord tot de opties. Twee uur in de maand beschikbaar? 

Spreek bestuursleden aan of stuur een bericht aan bestuur@shi-han.nl.  

Aarzel niet en laat het ons weten! 

 

Maak er een mooi seizoen van. 

 

 

André Nieuwenhout (wnd. Voorzitter/Penningmeester) 

 

 

 
  

H 

mailto:bestuur@shi-han.nl
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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 achtste jaar 
op rij hebben wij de 
contributie niet 
verhoogd. 
 
Betaal zelf op tijd: 
bespaar de vereniging 
onnodige kosten. 

 

 Contributie en betaling 

Tarieven 

Voor het seizoen 2012-2013 gelden de volgende jaartarieven: 

 

 Peuterjudo € 95,00 

 Voor leden tot 10 jaar € 135,00 

 Voor leden tot 18 jaar € 145,00 

 Voor senioren (vanaf 18 jaar) € 170,00 

 Voor leden locatie Den Haag € 300,00 

 

De peildatum voor de leeftijd is 1 augustus voorafgaande aan het seizoen. 

Voorbeeld: een judoka die op 7 augustus 2012 tien jaar wordt, valt in de 

contributiecategorie tot 10 jaar.  

 

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 2012 overmaken op giro 4498444 

t.n.v. Shi-Han te Leidschendam, o.v.v. Contributie 2012/2013", het lidnummer 

en de naam van de judoka/aikibudoka. 

 

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 ondergetekende, via penningmeester@shi-han.nl, 

ons algemene telefoonnummer of via de judoleraar. 

 

 

André Nieuwenhout (wnd. Voorzitter/Penningmeester) 
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 Ooievaarspas? Inleveren voor scannen! 
 

 

e pas moet bij Shi-Han worden ingeleverd om te scannen. 

 

Vanaf nu moet Shi-Han een paslezer (magneetstrip) gaan gebruiken om 

de korting vergoed te krijgen. Dat betekent dat de pas zelf aan Shi-Han 

beschikbaar moet worden gesteld om voor controle te scannen. 

 

Wat moet je doen? 

 Lever zo snel mogelijk de Ooievaarspas in bij je leraar 

 Je leraar zorgt ervoor dat de pas bij de penningmeester terechtkomt, om te 

scannen 

 De eerstvolgende les krijg je de pas weer terug van de leraar. Dat betekent 

dat je de pas een week niet in je bezit hebt. Houd daar rekening mee! 

 Zonder tegenbericht van onze kant is de geldende korting* verleend 
 
(*) Voor kinderen tot 18 jaar levert dat een korting op van 100% met een maximum van € 300,00 
per jaar. Dit maximum geldt voor één (sport)organisatie. Als bij een andere organisatie al 100% 
korting is geclaimd, dan is de korting bij Shi-Han 50% met een maximum van € 150,00 per jaar. 
Voor personen vanaf 18 jaar is de korting 50% met een maximum van € 150,00 per jaar. 

 

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

Ook wij moeten dus streng zijn: Geen (geldige) pas betekent geen korting. 

 

Meer informatie? Zie www.shi-han.nl, menu judo – tarieven of kijk op 

www.ooievaarspas.nl. 

  

Met vragen kun je ook bij mij terecht, via penningmeester@shi-han.nl, ons 

algemene telefoonnummer of via de judoleraar. 

 

 

André Nieuwenhout (wnd. Voorzitter/Penningmeester) 

 

 

  

D 

http://www.ooievaarspas.nl/
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 Aikibudo: Misschien ook iets voor jou? 
 

 

nder leiding van 4e dan (zwarte band) Erik Verhagen is er 

alweer geruime tijd Aikibudo in Leidschendam en Den Haag. Een 

leuke enthousiaste groep is wekelijks bezig met hun hobby. 

 

Aikibudo is zeer toegankelijk voor een brede groep. Bijvoorbeeld voor de 

mama’s en/of papa’s die het leuk vinden om ‘weer eens wat te gaan doen’. 

Ook geoefende budoka’ s kunnen 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 te vinden op onze website www.shi-han.nl. Ook als 

je meer informatie wilt horen wij dat graag. 

 

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

proefles. Graag tot dan! 

 

 

André Nieuwenhout (wnd. Voorzitter/Penningmeester) 

 

 

 

 Judopakken verkoop. 

 

 

it seizoen gaat er iets veranderen wat betreft de verkoop van 

judopakken. De verkoop van judopakken zal vanaf heden alleen nog 

mogelijk zijn op bepaalde tijden. 

 

Deze tijden zijn: 

 maandagen van 19.15 - 20:15 uur  

 vrijdagen van 19.30 – tot 20:30 uur  

 

Op deze dagen is er iemand van de vereniging aanwezig.   

 

 

Bestuur Shi-Han 

O 

D 

mailto:info@shi-han.nl
http://www.shi-han.nl/
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 Mededelingen technische commissie 

 

 

 

oals jullie al hebben kunnen lezen in het woord van de voorzitter 

zijn er een aantal wijzigingen binnen het lerarenkorps. Allereerst 

natuurlijk de grondlegger van Shi-Han – De Mees – neemt na 

jarenlange inzet en overgave afscheid van het lesgeven. Sinds de overdracht 

van SHI-HAN naar een vereniging gaf De Mees de senioren les op maandag 

tijdens het laatste uur. Hieraan vastgekoppeld was de kata-training die als 

voorbereiding gold op de hogere dan examens. Met pijn in ons hart en respect 

voor zijn beslissing nemen we afscheid van De Mees en zijn we op zoek naar 

de juiste vervanger. Gezien de ervaring en kunde van De Mees is dit geen 

gemakkelijke opgave. Natuurlijk blijven De Mees en zijn echtgenote nauw 

betrokken bij Shi-Han. 

 

Daarnaast nemen wij helaas ook afscheid van meester Bob. Bob heeft 

jarenlang de eerste twee uren training gegeven op de maandag, dinsdag en 

vrijdag. Bob wist altijd een goede klik met de judoka’s te ontwikkelen en hen 

op een hoger niveau te brengen. Bob geeft zijn maatschappelijke carrière 

voorrang maar zal betrokken blijven bij onze vereniging. Wij wensen Bob 

hierbij alle succes in de gekozen weg! 

 

Binnen het bestaande team van leraren hebben gelukkig twee heel ervaren 

opvolgers gevonden, zij het voor tijdelijke aard. De lessen van meester Bob 

worden overgenomen door meester Eric van Leeuwen. Eric is zeer ervaren, 

judoleraar niveau 3 en derde dan.  

Het senioren uur op maandag wordt gedoceerd door meester Paul de Witt. Paul 

is binnen SHI-HAN de meest ervaren leraar, judoleraar A en tweede dan.  

Voor dinsdag het derde uur geldt dat dit uur wordt samengevoegd bij maandag 

het vierder uur. Beide leraren hebben aangegeven dit tijdelijk in te willen 

vullen. Wij blijven dus op zoek naar passende leraren voor de lesuren op 

maandag en dinsdag.  

Met Paul en Eric zijn wij ervan overtuigd wederom kwalitatief hoogwaardige 

lessen voor jullie te kunnen verzorgen. 

Wij wensen hen dan ook veel succes en plezier toe. 

 

 

Ivo Zweekhorst (Voorzitter Technische Commissie) 

 

 

Z 
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 Shi-Han-gedragsregels 
 

 

 

e wijze waarop de judotechnieken worden aangeleerd is samen 

met anderen. De meeste gedragsregels in het judo hebben daarom 

een praktische reden of hebben te maken met wederzijds respect. 

Hieronder vindt u een greep uit de gedragsregels. De complete lijst is te 

vinden op onze website. 

 

a. Altijd met schone handen en voeten op de mat komen.  

b. Altijd met kortgeknipte nagels judoën.  

c. Alle sieraden moeten af, ook oorknoppen waarvoor net gaatjes zijn geprikt.  

d. Geen hoofddoeken, petjes of andere lichaamsbedekkingen waarachter men 

kan blijven haken. 

e. Geen harde voorwerpen dragen tijdens de les. Ook geen bril. Bij de uitleg 

van worpen kan, in overleg met de leraar, de bril worden gedragen. 

f. Geen kralen in het haar of metalen of anderszins harde haarspelden. 

g. Geen scheenbeschermers. 

h. Geen braces of ander hulpmiddelen gebruiken waar harde voorwerpen in 

zijn verwerkt. 

i. Bij voorkeur geen gel in je haar en zeker geen verf (bij carnaval) die 

afgeeft op de judopakken. In dat laatste geval mag je niet meedoen aan de 

les. 

j. Altijd een schoon pak zonder scheuren. In scheuren van judokleding 

kunnen vinders en tenen blijven hangen en het staat zo raar. 

k. Trek het judo pak pas aan in de kleedkamer. Dit i.v.m. de kans op 

vervuiling van het judo pak buiten de judo zaal. 

l. Altijd slippers aan, van en naar de mat, anders wordt het vuil van de vloer 

op de mat gebracht. Het is verboden om op blote voeten of sokken 

naar het toilet te gaan. 

 

 

Ivo Zweekhorst (Voorzitter Technische Commissie) 

 

 

D 
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Wedstrijdagenda: 

 
16 september 
Tegeltjestoernooi  
 
6 oktober  
Berentoernooi (tot -12)  
 
19 oktober  

Vrijdagavondcompetitie 
(geen les) 
 
27 oktober  
Instaptoernooi 1e  
 
3 november  
Kai jubileumtoernooi 
(tot -12) Vlaardingen 
 
11 november  
Tegeltjestoernooi  
 
17 november  
Zuidland open (tot -17) 
Zuidland 
 
24 november  
Teams -12 / -15  
 

Shi-Han nieuws per E-mail  
 

 

 

ist je, dat je als eerste alle laatste nieuwtjes van Shi-Han kan 

ontvangen per email?  

Het werkt simpel: je gaat naar www.shi-han.nl en klikt op 'Nieuws'. 

Op de bovenste regel staat een mededeling over de nieuwsbrief per email.  

Klik daarop en schrijf je in met je emailadres. Je ontvangt dan direct een 

inschrijfemail met een link daarin die je moet aanklikken (zodat wij zeker 

weten dat jij ook jij bent).  

Zodra Shi-Han een nieuw nieuwsbericht plaatst op de website ontvang jij daar 

direct een email over als je bent ingeschreven.  

Volgens de nieuwe anti-spamwetgeving die sinds 1 oktober van kracht is mag 

alleen op deze manier informatie per email verzonden worden. Shi-Han voldoet 

daaraan. Ook moet je jezelf altijd kunnen uitschrijven via de website. Ook dat 

is mogelijk (ook daar krijg je eerst een bevestigingsemail om te voorkomen 

dat een grapjas jou inschrijft of uitschrijft).  

 

 

Bestuur Shi-Han 

 

 

 

Laatste wedstrijdtraining 29 juni 
 

 

 

e laatste les zijn we met onze trainer naar het bos gegaan. We 

zijn daar in het bos gaan survivallen. 

We hebben met takken door het bos gelopen, door modder gekropen 

en door sloten gelopen. 

Dit alles was voor ons een leuke training die verzonnen is door onze trainer 

Eric 

 

Van Owen van Hooijdonk 

 

 

 

 

 

 

Voor de training 

 

 

 

 

 

 

W 

D 

Na de Training Voor de Training 

http://www.shi-han.nl/
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Start judoseizoen wedstrijdgroep  
 

 

oals je eerder in deze nieuwsbrief hebt kunnen lezen heeft de 

wedstrijdgroep het vorige judoseizoen op een speciale manier 

afgesloten. Of dit een traditie gaat worden weet ik niet maar ook het 

nieuwe judoseizoen is met een niet alledaagse, maar zeer leuke training 

ingeluid. 

 

Zo werden de kleedkamers, vergaderkamer, judozaal en hal omgebouwd tot 

heuse sportschool. De judoka’s ondergingen een echte work-out onder leiding 

van meester Eric en meester Bob.  

 

Zij stimuleerde de kinderen om tot het uiterste te gaan. Dat ze tot het uiterste 

gingen bewees de spierpijn die mijn zoon de volgende dagen had.  

Mijn zoon heeft erg genoten. Dank aan de judoleraren Eric en Bob die er 

duidelijk veel tijd in hadden gestoken.  

 

 

Moeder van Owen (van Hooijdonk) 

 
Foto’s van deze training kunt u zien in het fotoalbum op www.shi-han.nl 

 

 

 

Strandtraining 1-9-2012 

 

 

oals de traditie zich voorzet is dit seizoen wederom weer 

begonnen met een strandtraining. Een lagere opkomst ditmaal. 

Ongeveer 20 judoka’s waren gekomen om aan de training deel te 

nemen.  

 

De training die onder leiding stond van meester Eric begon met een warming-

up. Dat wil zeggen een wedstrijdje van de duinrand naar de zee en terug. 

Gevolgd door, hoe kan het ook anders, het beoefenen van judoworpen. De 

training werd afgesloten door het piraten spel. 

 

Het weer werkte uitstekend mee, waardoor de groep de dag eindigde met een 

duik in zee. 

Een geweldige dag, jammer dat er niet meer deelnemers waren, maar wie 

weet volgende jaar…… 

 

 

Liesbeth Teunissen (Wedstrijdsecretaris) 

Z 

Z 

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 
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 

16 september  Martijn de Visser 

20 september  Amor Cameron 

21 september  Yousaf Choi 

24 september  Alicia Luque Nieto 

26 september  Tim de Boer 

   

   

05 oktober  Laurens de Groot 

07 oktober  Marion Vink 

10 oktober  Simon van Gastel 

15 oktober  Jelt Verberne 

23 oktober  Owen van Hooijdonk 

24 oktober  Tijs Koene 

27 oktober  Ruben Roerdinkholder 

28 oktober  Milou Haegens 

29 oktober  Luna Logemann 

31 oktober  Tessa Aarzen 

 
 

 

 

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

