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Wedstrijdverslagen: 

 Instaptoernooi 

 Zuidland 

 Almere 

 Instaptoernooi 

 Tienertoernooi 

 Vrijdagavond 
competitie 

 

Voor de agenda 

 
25 feb  – 1 mrt 
Voorjaarsvakantie  
(geen les) 

 
29 maart – 1 april 
Goede vrijdag en 
Pasen (geen les) 

 Van de voorzitter 
 

 

isteren was het voor mij een verdrietige dag aangezien de vader  

van een dierbare vriendin plotseling is overleden, nota bene op 

de verjaardag van zijn kleinzoon. Treurig allemaal.  

 

Vandaag is het de dag voor Kerst. Het is mijn taak het toetje te maken 

voor het diner op de eerste kerstdag. Tiramisu begint ondertussen 

mijn specialiteit te worden. Door jarenlange oefening, iedere keer 

weer een beetje beter. Eigenlijk net zoals als bij Judo en Aikibudo. 

Door veel oefenen wordt je iedere keer een beetje beter. Niet zomaar 

opgeven dus maar doorzetten. En dat is precies zoals we het graag 

zien bij Shi-Han. 

  

Hier is de eerste nieuwsbrief van het nieuwe jaar. De examens zijn geweest en 

ook Sinterklaas en de kerstman hebben bij het verschijnen van deze 

nieuwsbrief het land alweer verlaten. 

 

Met een tevreden gevoel kijk ik terug op het eerste deel van het seizoen. Een 

mooi en welverdiend afscheid van onze judonestor Koos Verhagen, judoleraren 

die hun draai hebben gevonden en twee nieuwe bestuursleden. 

  

Ik had er (terecht) alle vertrouwen in. We hebben weer aardig wat ‘verse’ kyu-

graadhouders kunnen begroeten. Iedereen met een nieuwe band: van harte 

gefeliciteerd, op naar de volgende! En voor de anderen: een volgende keer 

verdien jij vast een gele, oranje, groene, blauwe of bruine band. Of misschien 

een zwarte… Ik hoorde in ieder geval tevreden geluiden. 

 

Tijdens de Algemene Vergadering op 21 november hebben we twee nieuwe 

bestuurleden verwelkomd: Scot Leite als penningmeester en Remke van Toor 

als secretaris. Ondergetekende is aangetreden als voorzitter. Afscheid hebben 

we genomen van Jan Harm Bakhuys (secretaris) en Matthijs Winnink (niet-

judo zaken). We zijn nog steeds op zoek naar mensen zoals jij, die iets voor 

Shi-Han willen betekenen. Zeker als je bereid bent gemiddeld zo’n twee uur 

per maand te investeren. Laat van je horen via info@shi-han.nl. 

 

Ondertussen zijn we weer volop aan de slag met het organiseren van de 

jaarlijkse Clubkampioenschappen. Van iedere Shi-Han judoka wordt verwacht 

dat ze daarbij aanwezig zijn. Het is een toernooi dat geschikt is voor iedereen. 

Ook dit jaar wordt het weer een judofeest! Jij komt toch ook?!? 

 

Namens het bestuur en alle leraren wens ik jou en je dierbaren een 

voorspoedig 2013 toe. 

 

Maak er een mooie winter van. 

 

 

André Nieuwenhout (Voorzitter) 
  

G 

mailto:info@shi-han.nl
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 9e Algemene Vergadering 
 

 

 

p woensdag 21 november vorig jaar werd de 9e Algemene 

Ledenvergadering Shi-Han gehouden in het zaaltje van AZL naast 

zwembad de Fluit. 

 

De opkomst was zeer behoorlijk en er vonden een aantal bestuurswisselingen 

plaats.  

De financiële situatie van Shi-Han is gezond maar desondanks wordt er de 

komende jaren ingeteerd op het eigen vermogen, een eventuele 

contributieverhoging zal worden onderzocht. 

 

De waarnemend voorzitter, tevens penningmeester, Andre Nieuwenhout is met 

algemene stemmen gekozen tot voorzitter. Daarmee was de functie van 

penningmeester beschikbaar, die André sinds 2004 vervuld heeft. 

De secretaris stelde na 3 jaar zijn functie beschikbaar en wordt opgevolgd door 

Remke van Toor. Remke is de moeder van de judoka’s Bram en Gijs. Voor de 

functie van penningmeester stelde Scot Leite zich beschikbaar. Scot is een oud 

judoka van Shi-Han en beoefent momenteel bij de vereniging Aikibudo. 

Voor de functie van bestuurslid/voorzitter Technische Commissie, momenteel 

vervuld door Ivo Zweekhorst, hebben zich geen geschikte kandidaten gemeld. 

Ivo is bereid gevonden alsnog door te gaan tot zich een geschikte kandidaat 

aanmeldt. Voor de vacante functie van bestuurslid/coördinator niet-judo 

zaken, tot voor kort vervuld door Matthijs Winnink, is eveneens geen geschikte 

kandidaat gevonden. Matthijs is genoodzaakt wegens studie zijn functie echt 

neer te leggen zodat deze taken vooralsnog door de andere bestuursleden 

worden waargenomen. 

 

De Algemene Ledenvergadering werd, bijna traditioneel, afgesloten met een 

borrel. 

 

 

Jan Harm Bakhuys (Aftredend Secretaris) 

 

 

 

O 
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 Judo examens 12, 13 en 16 november 2012 
 

 

 

udo examens bij Shi-Han. Dat is altijd weer een hele happening. 

Weken vooraf was er hard getraind. Op deze dagen moesten de 

judoka’s laten zien wat ze tot nu toe hadden geleerd. Met als resultaat 

dat er vele slippen zijn verdiend in alle mogelijke kleuren. Natuurlijk te veel 

om op te noemen.  

 

Maar behalve slippen zijn er ook judoka’s die een nieuwe band verdiende. 

Hieronder de namen van de judoka’s en hun behaalde banden. 

 

Gele band 

Hasan Kuivenhoven  

Nico Ewals 

Gwen Lelieveld 

Nicole Meuleman 

 

Oranje band 

Ryan Moukhal  

Lucas Veenema  

Rens Rosbenders  

Jasper Waaijer  

 

Groene band 

Jaoud El Ajjar 

Wouter Paardekoper 

 

Blauwe band 

Andrei Pasanean  

 

Alle judoka’s gefeliciteerd met het behaald resultaat. 

 

 

Liesbeth Teunissen (Wedstrijdsecretaris) 

 

 

 

J 
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Wedstrijdagenda: 

 
geen 
 

 Instaptoernooi 27 oktober 2012 
 

 

 

oach Eric was op het laatste moment verhinderd en dus werd er 

voor vervanging gezorgd. Ondergetekende begeleide het eerste deel 

en Bob Bakhuys het tweede deel. 

Namens Shi-Han deden mee: In het eerste deel Nynke van Rijn en in het 

tweede deel Wouter Paardekooper, Hüseyin en 

Hasan Kuivenhoven en Mart Braam. 

Nynke had wat moeite met wakker worden en 

verloor helaas de eerste twee wedstrijden. Maar 

eenmaal wakker ging het een stuk beter. Nynke 

won met een erg mooie worp haar derde partij. 

En zo hoort het ook! De vierde partij begon niet 

zo goed. We hoorden beiden haar naam niet 

omroepen. Daardoor was ze er niet meer zo 

goed bij en verloor ze de laatste wedstrijden. 

Jammer, Maar door de behaald punten kreeg 

Nynke toch een oranje embleem. 

Goed gedaan meid! 

 

 

Liesbeth Teunissen (Wedstrijdsecretaris) 

 

Het tweede deel. 

Tijdens dit toernooi was ik helaas niet aanwezig maar Bob had wel tijd dus 

heeft hij het van me over genomen. 

Te beginnen met Huseyin en Hasan. Het was voor jullie de eerste keer dat 

jullie meededen aan dit toernooi. Jullie zijn vechters bij uitstek en hebben 

altijd zin om te judoën. Het ontbrak jullie alleen nog aan een echte specialiteit. 

Werk daaraan tijdens de vrijdagavond training dan komt het helemaal goed. 

Daarna was het de beurt aan Mart. Ook Mart bezit voldoende 

vechtersmentaliteit dus daar ligt het niet aan. Bij Mart is het meer de 

uitvoering van zijn specialiteit. Als dat ook goed gaat dan komt het wel goed. 

Ik heb met hem afspraak gemaakt waarbij hij 20 starjumps doet als hij weer 

een fout maakt. Niet voor straf maar om hem te helpen. Dus dat komt ook wel 

goed. 

Als laatste Wouter. Op Wouter is eigenlijk niks aan te merken hij heeft alleen 

de pech dat hij altijd vrij zwaar wordt ingedeeld. Het enige wat daartegen helpt 

is alles harder, zwaarder en vaker doen, dan komt vanzelf alles goed zou ik zo 

denken. 

 

 

Meester Eric van Leeuwen (Trainer/Coach) 

 

C 
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Tienertoernooi 10 november 2012 
 

 

 

udoclub Voorburg hield 10 november voor het eerst een 

tienertoernooi. Doel van dit toernooi is om tieners weer aan de 

wedstrijdjes te krijgen.  

Namens Shi-Han deze mee: Niels Boender, Robert Bolk, Bram van Toor en 

Owen van Hooijdonk. Thomas Koopman moest wegens griep afzeggen.  

Het toernooi werd in de avond gehouden. Nadat alle judoka’s waren 

aangemeld en omgekleed werd er een stevige warming-up gehouden. Eenmaal 

warm geworden begonnen de wedstrijden. Onze jongens presteerden erg 

goed. Bram en Owen werden allebei eerste. Helaas raakte Owen bij zijn, op 

één na laatste wedstrijd, geblesseerd aan zijn schouder en kon daarna niet 

meer verder. Maar door de al behaald punten kon hij niet meer worden 

ingehaald er werd daardoor alsnog eerste. Owen scheurde tijdens zijn val een 

pees en is nog altijd herstellende. Owen beterschap! 

Niels en Robert werden allebei 3de. Ook een hele goede prestatie!  

 

Na afloop gingen alle judoka’s lekker pannenkoeken eten en daarna lekker 

chillen met leeftijdsgenoten. Al met al een leuke avond. Het toernooi zal elke 

zaterdagavond voor het tegeltjestoernooi worden gehouden. Houdt dus de 

datums in de gaten. 

Ben erg trots op onze jongens. Jullie hebben het goed gedaan! 

Foto’s van dit toernooi kan je vinden op www.shi-han.nl/fotoalbum. 

 

 

Liesbeth Teunissen (Wedstrijdsecretaris) 

 

 

 

Judo Zuidland Heenvliet 17 november 2012 
 

 

 

et toernooi in Zuidland is een wat zwaarder toernooi dan we 

gewend zijn bij Shi-Han. Maar willen we verder dan zullen we toch 

nieuwe uitdagingen moeten aangaan. 

Ingeschreven namens Shi-Han waren: Thomas Koopman, Owen van Hooijdonk 

en Casper Turk. Helaas was Casper nog niet hersteld van de griep en mocht 

Owen vanwege zijn eerder opgelopen schouderblessure niet meedoen. 

Thomas stond er dus alleen voor. Gesteund door zijn coach trotseerde hij zijn 

tegenstanders. Tegenstanders die wel 1 a 2 banden hoger waren dan dat hij 

had, een best zware poule dus. Maar hij stond zijn mannetje. Na enkele lange 

gevechten verloor hij zijn eerste twee wedstrijden, maar won erg mooi de 

laatste. Erg goed gedaan Thomas, top gedaan! 

 

 

Liesbeth Teunissen (Wedstrijdsecretaris)

B 

H 
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 Top Judotoernooi Almere 25 november 2012 

 

 

 

amens Shi-Han deden mee: Thomas 

Koopman, Robert Bolk, Casper Turk en Owen 

van Hooijdonk. Helaas moesten Casper en Owen 

afzeggen i.v.m. ziekte en blessure. 

Thomas won zijn eerste partij met een ippon (vol punt) 

door een worp. Zijn tweede partij won Thomas met een 

ippon door middel van een mooie houdgreep. Zijn derde 

partij ging lekker snel. Hij maakte een mooie worp, 

draaide mooi door in een houdgreep waardoor hij weer 

won met een ippon. Zijn vierde en laatste partij won 

Thomas ook met een ippon door een mooie overname 

van een osoto gari (eerste beenworp) met osoto gari, 

gevolgd door een goede houdgreep. 

Robert liet zich de eerste 

partij verrassen en kwam in 

de problemen. Hierdoor verloor bij met een waza 

ari. Zijn tweede partij hij was te overmoedig 

begonnen maar wist zich goed te herpakken en 

maakte zijn specialiteit. Hij won overtuigd met een 

ippon Zijn derde en laatste partij hij liet zich weer 

verrassen wat hem duur kwam te staan. Hij kwam 

in een houdgreep terecht waar hij zich niet meer 

uit kon vechten. Helaas verloor hij deze partij. 

Een erg succesvolle dag. Thomas behaalde door 4 

maal winst een mooie eerste plaats. Robert 

eindigde als derde. Gefeliciteerd jongens. Goed 

gedaan. 

 

 

Meester Eric van Leeuwen (Trainer/Coach) 

N 
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Instaptoernooi 1 december 2012 

 

 

 

p het instaptoernooi van 1 december mochten Wouter 

Paardekooper, Hüseyin en Hasan Kuivenhoven aantreden. Als eerste 

mochten Hüseyin en Hasan. De dag ervoor hadden ze tijdens de 

conditietraining nog wat tips gekregen en daar hebben ze zich goed aan 

gehouden. Ze hebben beiden goed hun best gedaan. Hasan had zelfs de gele 

oorkonde behaald. 

Toen ik in de les vroeg hoe ze het gedaan hadden, kreeg ik uitgebreid te horen 

hoe de warming-up was voltrokken. Dat waren ook de tips die ik ze 

meegegeven had de les ervoor. Zo erg dat dat meer meetelde dan het 

behaalde resultaat. 

 

Als laatste mocht Wouter die dag afsluiten. Hij ging weer als vanouds en was 

vast besloten om al zijn wedstrijden te winnen. Wat een super instelling. Ik 

was er die dag zelf niet bij dus ik heb het niet kunnen zien, maar wat ik 

gehoord heb was indrukwekkend. Dus top jongen ga zo door. 

 

 

Meester Eric van Leeuwen (Trainer/Coach) 

 

 

 

Vrijdagavondcompetitie 14 december 2012 

 

 

 

allo allemaal, 

 

Ik ging op vrijdagavond naar de judo voor de wedstrijd training. Maar 

er was geen training. Er was vrijdagavondcompetitie. 

Omdat ik een te hoge band heb mag ik niet meer meedoen aan de 

vrijdagavond competitie. Toen ben ik gebleven om te helpen. 

Ik heb achter de wedstrijdtafel gezeten. Dan moet je zorgen dat volgende 

judoka’s klaarstaan voor hun wedstrijd. En dat de eerste die wordt geroepen 

voor de wedstrijd de rode band om heeft.  

 

Aan het eind van de wedstrijd moet het zakje op de mat worden gegooid. En 

na de wedstrijd moeten het zakje en de rode band weer terug bij de 

wedstrijdtafel.  

 

Het was erg leuk. Ik heb alleen een beetje teveel van de snoepjes gegeten. 

 

 

Mart Braam 

O 

H 
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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 januari Hariharan Athirat 

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 

15 januari Lisa Blokland 

21 januari Mike Otto 

21 januari Martijn Paardekooper 

28 januari Emil Pascanean 

29 januari Nynke van Rijn 

29 januari Zoë Thoma 

30 januari Arnt Berck 

  

05 februari Semon Seyoum 

07 februari Abdel-Ali Taouil 

08 februari Danny van Leeuwen 

09 februari Nessim el Ajjar 

24 februari Tim Boymans 

27 februari Niels Brink 

29 februari Mitchel Holman 
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