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In dit nummer: 

⇒ Van de voorzitter 

⇒ Help matten leggen! 

⇒ Wedstrijdverslagen 

⇒ Wedstrijdtrainingen 

⇒ Aikibudo-actie 

⇒ Contributie betaald? 

Voor de agenda 

14 mrt: bestuurs-
vergadering 

6 apr: goede vrijdag, 
geen les! 

9 apr: tweede paasdag, 
geen les! 

6-17 & 20 apr: judo-
examens 

30 apr - 6 mei: mei-
vakantie 

2 mei: bestuurs-
vergadering 

Wedstrijdagenda 

11 mrt: instaptoernooi 

16 mrt: vrijdagavond-
competitie 

18 mrt: Ladiestoernooi 

1 apr: Zuid-Hollandse 
kampioenschappen -15 

15 apr: Stigter-koka-
toernooi 6-7 jaar 

15 apr: Tegeltjestoernooi 

6 mei: instaptoernooi 

����Van de voorzitter 
e zijn een flink eind op weg in het seizoen. 
Het jaar begon goed. Zo slaagde Kevin Vink 
op zaterdag 27 januari voor zijn examen 1ste 

dan. Daarmee bewijs je dat je het judospelletje snapt. 
Kevin, van harte gefeliciteerd met deze prestatie! Het 
was hard werken en de beloning is ernaar. 
 
Inmiddels staan de nieuwe dan-kandidaten klaar. De 
laatste jaren slaagden alle Shi-Hanners in één keer, 
een traditie om in ere te houden. Dit kan alleen door 
een gedegen voorbereiding. En dat vergt inzet. Inzet 
van leerlingen én leraren. Want ook voor de senseis is 
een examen elke keer weer spannend. 
 
Onder het motto "hef een glas met het bestuur", hielden we op 24 januari 
een nieuwjaarsborrel. Zo zie je elkaar ook eens buiten de mat en de 
sportzaal. Het was een geslaagde bijeenkomst. Afwezigen, je hébt iets 
gemist. Er komt zeker een volgende keer, maar ja, dan is het inmiddels wel 
2008. 
 
Tot aan de zomervakantie staat er nog veel te gebeuren. Zoals de examens, 
waar je binnenkort kunt laten zien wat je dit seizoen hebt geleerd. Hopelijk 
moeten de leraren veel slippen en hogere banden toekennen. Allemaal veel 
succes gewenst! 
 
Op 16 maart vindt de derde vrijdagavondcompetitie van dit seizoen plaats. 
Hier kunnen jonge judoka's wedstrijdervaring opdoen in een vertrouwde 
omgeving. Ideaal voor kinderen die aan toernooien willen meedoen en nog 
wat onwennig zijn. De reacties op de twee eerste toernooitjes waren 
onverdeeld positief. 
 
En ook dit jaar vergeten we de clubkampioenschappen niet. Dit evenement is 
in de eerste plaats een judofeest. Een prijs behalen is natuurlijk mooi, maar 
meedoen is in mijn ogen belangrijker dan winnen. Ik verwacht dat alle 
Shi-Han-leden aanwezig zijn om er een echt feest van te maken! 
 
We eindigen het seizoen met het zomerkamp, dat eveneens een traditie 
begint te worden.  
 
Kortom, er is nog veel te doen. Ik weet zeker dat ik namens het hele bestuur 
spreek, als ik zeg dat wij er in elk geval zin in hebben. 
 

Jos Winnink 

(voorzitter) 

 

Lees verder ���� 
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Belangrijke data 

13 mei: Shi-Han 
clubkampioenschappen 

15-16 jun: judokamp 

Nadere informatie volgt 

���� Help Shi-Han, kom matten leggen! 
hi-Han heeft een nijpend gebrek aan mattenleggers. Hierdoor gaat 
het begin van de eerste lessen vaak verloren aan het neerleggen van 
de judomat. Wij zijn daarom dringend op zoek naar mensen die de mat 

's middags alvast voor ons kunnen klaarleggen. Ben je beschikbaar? Neem 
dan contact op via bestuur@shi-han.nl. Alvast bedankt! 

���� Verslag Tegeltjestoernooi 4 februari 
et Tegeltjestoernooi laat beginnende wedstrijdjudoka’s 
kennismaken met de regels, punten, scheidsrechterskreten en het 
plezier van het wedstrijdjudo. Twaalf deelnemers vertegenwoordigden 

Shi-Han in Forum Kwadraat. Maxou, Sophie, Bram, Jorich, Lian, Niels 
Bauman, Robin, Owen, Niels Boender, Dani, Thomas en Thijs stonden deze 
ochtend als helden op de mat. 
 
Voor velen was dit hun eerste toernooi. Iedereen deed zijn best en voerde 
tips van de coaches goed uit. Helaas zat winst er niet altijd in, vooral omdat 
onze judoka’s vaak tegenover grote sterke tegenstanders kwamen te staan.  
 
Desondanks heeft iedereen zich goed geweerd, met als resultaat meerdere 
winsten en soms zelfs een tegeltje. We hebben jullie met plezier gecoacht en 
aangemoedigd! 
 
Twee trotste coaches, 

 
Toby en Bob 

���� Verslag Lu-Gia-Jen 4-seizoenentoernooi  
ier keer per jaar organiseert Lu-Gia-Jen een leuk toernooi voor 
beginnende judoka’s. Dit keer stond het in het teken van "de winter" 
en deden twee Shi-Han-judoka’s mee. Jorich was als eerste en deed 

het heel goed. Hij werd eerste van zijn poule en won daarmee een mooie 
beker. Gefeliciteerd Jorich! Met Owen ging het later die dag wat moeizamer. 
Hij verloor twee wedstrijden en won er twee. Als vijfde in zijn poule ontving 
hij een mooie medaille. Goed werk jongens, Shi-Han is trots op jullie! 

���� Vrijdagavondcompetitie 
rijdag 16 maart is er weer een vrijdagavondcompetitie. Deze wordt 
vier keer per jaar gehouden. Je leert er op een ongedwongen en 
gezellige wijze om te gaan met het wedstrijdelement. De competitie is 

bedoeld voor judoka’s die de wedstrijdtraining volgen en Stompwijk’92-ers. 
Geen wedstrijdjudoka en lijkt het je wel leuk? Vraag dan aan je judoleraar of 
je kunt meedoen. En wie weet zien we jou op 16 maart ook op de mat. 
 

Lees verder ���� 
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Belangrijke data 

13 mei: Shi-Han 
clubkampioenschappen 

15-16 jun: judokamp 

Nadere informatie volgt 

 

���� Verslag Open Schiedamse 
aterdag 17 februari 2007 maakten Toby en Bob hun rentree op de 
Open Schiedamse Judokampioenschappen. Deze twee doorzetters 
tonen iedere week grote inzet en enthousiasme. Naast het coachen van 

de jonge judoka's en het assisteren bij de lessen, zijn ze nu zelf weer actief 
op de wedstrijdmat. 
 
Bob beet het spits af. Ondanks grote inzet verloor hij deze partij. Daarna was 
Toby aan zet, die wat onwennig aan zijn toernooi begon. Een gelouterde 
wedstrijdjudoka troefde hem af met een harai goshi (heupworp): einde 
wedstrijd.Bobs tweede partij ging zeer gelijk op. Bob gooide zijn 
tegenstander en vervolgde het grondwerk naar een verwurging. Helaas 
ontbrak hem de kracht om deze aan te zetten. Zijn tegenstander nam de 
techniek over en won de wedstrijd met een houdgreep. 

Onterechte beslissing 
Ook voor Toby was de tweede wedstrijd zijn beste. Hij gooide zijn 
tegenstander en kreeg daarvoor een yuko. In het grondgevecht was Toby 
dicht bij een houdgreep, toen de scheidsrechter hem terugvloot. Het 
scheidsrechtersteam kroop bij elkaar en verweet Toby een verboden 
handeling. Volgens de omstanders een volkomen onterechte beslissing. Toby 
werd hierdoor echter uitgesloten van verdere deelname. Onbegrijpelijk, 
helaas gebeuren deze dingen. 

Zondagmiddag 
Zondagmiddag mocht Daan 't Hart zich bewijzen.  Hij won zijn beginpartij 
met een houdgreep. In de tweede wedstrijd zette Daan direct een worp in, 
die zijn tegenstander overnam met een offerworp. Het was voor Daan toen 
bijna voorbij: vanwege een te krap pak mocht hij namelijk niet verder van de 
scheidsrechter. 
 
Met een geleend jasje kon hij toch weer de mat op, en overtroefde hij zijn 
derde tegenstander wederom met een houdgreep. 
Daans vierde partij ging gelijk op, zowel in scores als straffen. Kort voor het 
einde liet hij zich helaas verrassen door een bliksemsnelle schouderworp. 
Ippon tegen, einde toernooi. Hulde aan Daan die onder moeilijke 
omstandigheden zijn concentratie en kalmte wist te bewaren. 
  
Al met al een stap voorwaarts waaruit veel lering is getrokken. Coaches Eric 
en Ivo kijken tevreden terug op jullie prestaties op dit o zo zware toernooi. 
Volgende keer beter mannen, dan zijn wij er wederom bij! 
 

���� Wedstrijdtrainingen 
Vrijdagavondtraining verlengd 

e wedstrijdtraining van vrijdagavond - die een uur duurde - is 
verlengd met een kwartier. De les begint gewoon om 18.30 uur en 
gaat door tot 19.45 uur. Het daaropvolgende uur loopt dus van 19.45 

tot 21.00 uur. Deze wijziging gaat deze week al in. 
 
Lees verder ���� 
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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: 
 
nieuwsbrief@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 

(vervolg "Wedstrijdtrainingen") 

Train extra bij Lu-Gia-Jen 
Wedstrijdjudoka’s die meer willen trainen, kunnen terecht bij Lu-Gia-Jen. 
Shi-Han en Lu-Gia-Jen zijn een samenwerking aangegaan voor judoka's die 
hogerop willen. De trainingen zijn op donderdagavond, voor judoka’s tot 12 
jaar van 18.00-19.30 uur, voor 12 jaar en ouder van 19.30 tot 21.00 uur. 
Ben je geïnteresseerd? Aanmelden kan via je judoleraar. 

���� Maak kennis met aikibudo 
ikibudo is een sierlijke vechtkunst die opvalt 
door cirkelende bewegingen. Aanvallers worden 
met worpen en klemmen tot rede gebracht. Maar 

laat je niet misleiden! Achter het schijnbare gemak 
schuilen zeer effectieve technieken. Aikibudo komt 
voort uit de klassieke vechtkunst van de samurai. Door 
de nadruk op realistische gevechtssituaties is het erg 
geschikt voor beginners in de zelfverdediging. Je bent 
welkom vanaf 13 jaar. 

Voorjaarsactie: pak ruim 25% korting! 
Maak voordelig kennis met deze fraaie vechtkunst. Train tot het einde van dit 
seizoen voor slechts €50,- en pak ruim 25% voordeel. Bij aanschaf van een 
budopak krijg je bovendien €5,- korting op de jaarcontributie van het nieuwe 
seizoen. Interesse? Neem dan contact op met de penningmeester via 
penningmeester@shi-han.nl. 

����Van de penningmeester 
Herhaalde oproep: regel je contributie! 

s je contributie al door ons ontvangen? Neem bij twijfel contact op 
met de penningmeester, via penningmeester@shi-han.nl of je leraar. De 
penningmeester neemt dan contact met je op. 

���� Herhaling: help Shi-Han met matten leggen! 
hi-Han heeft een nijpend gebrek aan mattenleggers. Hierdoor gaat 
het begin van de eerste lessen vaak verloren aan het neerleggen van 
de judomat. Wij zijn daarom dringend op zoek naar mensen die de mat 

's-middags alvast voor ons kunnen klaarleggen. Ben je beschikbaar? Neem 
dan contact op via bestuur@shi-han.nl. Alvast bedankt! 
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