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Wedstrijdverslagen: 
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Voor de agenda 

 

15 juli 
Zomervakantie 
 
9 september 
Begin seizoen 2013-2014 
 
28 september 
Strandtraining 

 

 Van de voorzitter 
 

 

k maak mij zorgen. Zorgen om de continuïteit van onze 

vereniging. Maar vandaag is er een heerlijke speurtocht 

geweest, in de prachtige duinen en bossen van Meijendel, 

afgerond met een lekkere pannenkoek bij de daar welbekende 

boerderij. 

 

Deze activiteit gold echter als vervanging voor het zomerkamp, want er waren 

te weinig inschrijvingen om het kamp door te laten gaan. Dit was voor het 

eerst in de geschiedenis van ons bestaan. Iets wat ons pijn doet.  

 

Die pijn is ook terug te vinden bij de beschikbaarheid van vrijwilligers. Een 

vereniging is er voor maar vooral ook door de leden en dus vrijwilligers. Het 

feit is dat we tot op heden onvoldoende leden bereid hebben gevonden zitting 

te nemen in bestuur of commissies. Waardoor minder mensen meer werk 

moeten verzetten. We moeten het samen doen en kunnen dus niet zonder 

jouw steun. 

 

Zoals elk seizoen starten we ook volgend seizoen met de strandtraining. Altijd 

een happening. Echter hadden we ook daar vorig jaar meer deelnemers 

verwacht. Laten we het dit jaar weer tot een groots succes maken en schrijf je 

in! (zie ook verderop in de nieuwsbrief) 

 

Nog even terug naar mijn zorgen. Activiteiten zoals de strandtraining zijn 

gewoon leuk en daarmee hebben we er vertrouwen in dat we de goede dingen 

doen. En omdat we vertrouwen hebben in jullie, om samen te zorgen voor een 

gezonde vereniging met sportiviteit, gezelligheid en samenhang. Daarnaast 

vinden wij dat wij als bestuur ook zelf nog meer ons best moeten doen om jou 

als lid te betrekken bij de vereniging. Wij gaan dus in de toekomst meer 

verwachten van jullie en van onszelf. 

  

Als je na bovenstaand verhaal denkt: ‘ik heb niet alle tijd van de wereld maar 

ik wil best wat betekenen voor Shi-Han’. Stuur dan een bericht naar info@shi-

han.nl met eventueel de rol of taak waar jij jouw vereniging mee zou kunnen 

helpen of gewoon het bericht dat je graag wilt helpen. Houd gerust ook de 

berichtgeving in de gaten op de site of in de nieuwsbrief. 

We zijn bijvoorbeeld op zoek zijn naar bestuurs- of commissieleden maar ook 

naar het invullen van losse taken. We denken hierbij aan (een aantal) taken 

van de penningmeester, niet-judo-activiteiten of algemene ondersteuning. Zo 

zijn we op zoek naar ondersteuning bij de judozaal, bijvoorbeeld als 

aanspreekpunt voor de ouders. Als we allemaal een uurtje doen is het 

geregeld. Aarzel niet en laat het ons weten! 

I 
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Dan waren er richting einde van het seizoen twee zaken die ik wil delen. 

Het eerste is dat penningmeester Scot Leite heeft aangegeven dat het 

bestuurslidmaatschap toch niet voor hem is weggelegd. Jammer, maar als 

bestuur respecteren wij zijn besluit.  

 

Verder ontvingen wij het verschrikkelijke bericht dat bij Owen van Hooijdonk 

leukemie is geconstateerd. Owen volgt de judolessen op maandag 19:15 uur 

bij meester Ivo. Daarnaast assisteert hij bij de judolessen op dinsdag. 

Vanwege de ziekte van Owen, zullen we zowel Owen als zijn moeder en tevens 

bestuurslid Liesbeth Teunissen de komende periode minder gaan zien bij de 

judo. De taken van Liesbeth worden voorlopig zo goed als mogelijk 

waargenomen door de overige bestuursleden. 

 

Het seizoen was gelukkig niet alleen maar ellende. Totaal gezien ben ik 

eigenlijk best wel heel erg tevreden. De lessen zijn goed verlopen evenals de 

examens en ook van de leraren hoor ik tevreden geluiden. Natuurlijk is er 

voldoende ruimte voor verbetering maar dat is zoals het hoort. Zonder 

ontwikkeling geen vooruitgang. Dat is ook waar we voor staan bij Shi-Han. 

 

Het komende seizoen wordt een seizoen van ‘zaaien’, in de zin van 

ontwikkeling van leden als vrijwilligers en het mogelijk opnieuw bekijken van 

activiteiten, maar ook van ‘oogsten’, als ik zie hoe ‘judomeester’ Paul de Witt 

bij de senioren het niveau hoog weet te houden en hoe ‘judomeester’ 

(juffrouw) Sandra Hoogduin volledig haar draai gevonden lijkt te hebben. 

 

Rest mij niet anders dan te zeggen: We zien je vraag of aanmelding als 

vrijwilliger (info@shi-Han.nl) graag tegemoet. Help je vereniging.  

 

Alvast een prettige vakantie en tot snel weer, op de mat!  

 

 

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

 

e gemeente is zeer strikt in het vergoeden van de korting 

Ooievaarspas. 

 

Na de zomervakantie start ook weer het nieuwe seizoen voor de Ooievaarspas.  

Dat betekent dat de pas (weer) aan Shi-Han beschikbaar moet worden gesteld 

om voor controle te scannen. 

 

Hierbij dan ook het verzoek aan elke pashouder om direct na de vakantie de 

pas in te leveren bij de leraar. 
De leraar zorg 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! 

 

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. 

 

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

algemene telefoonnummer of via de judoleraar. 

 

 

André Nieuwenhout (Voorzitter/wnd Penningmeester) 

 

 

 

 Vervanging Eric van Leeuwen 

 

 

p de maandagavond in het 1e en 2e uur verzorgt Eric van Leeuwen 

de lessen. Iets wat hij tijdelijk zou doen totdat we een geschikte 

vervanger hebben. En die hebben wij gevonden! Sandra Hoogduin zal 

vanaf het komende seizoen de lessen van Eric overnemen. Sandra geeft al op 

dinsdag het 1e en 2e uur les en wij vinden dat ze helemaal bij SHI-HAN past! 

Ze is erg enthousiast en ambitieus en dus een aanvulling voor onze vereniging. 

Dit seizoen gaf Sandra op de maandag les bij sportschool Yuwa waar ze nu 

stopt. Gelukkig kan ze de maandag bij ons vorm gaan geven! Wij wensen 

Sandra veel succes met deze nieuwe uitdaging en bedanken Eric voor zijn 

gedreven en deskundige manier van lesgeven aan deze groep. Eric blijft 

gewoon lesgeven op de vrijdagavond. 

 

 

Technische commissie 

D 
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Wedstrijdagenda: 

 
14 september 
Tienertoernooi 

15 september 

Tegeltjestoernooi 

23 november 
Tienertoernooi 

24 november 
Tegeltjestoernooi 

 
 
 
 
 

 Vooraankondiging Strandtraining 
 

 

et is intussen een traditie geworden. De strandtraining! Na het 

grote succes van de voorgaande jaren, zal ook in het nieuwe judo 

seizoen weer gestart worden met een strandtraining! Op zaterdag 28 

september wordt er op het strand van Wassenaar een leuke training 

gehouden. Na de training is er een mogelijkheid voor diegene die wil en als het 

weer het toelaat om ook nog even te gaan zwemmen (alleen voor de 

liefhebbers met een zwemdiploma). 

 

Dus schrijf alvast in je agenda: 

Datum: Zaterdag 28 September 2013 

Verzamelen om: 9:00 uur 

Eindtijd: 13:00 uur  

 

 

Liesbeth Teunissen (Bestuurslid) 

 

 

 

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 link moet je aanklikken om te 

bevestigen dat je ook echt de nieuwsbrief hebt aangevraagd.  

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 tegenwoordig 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).  

H 

W 

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 juni Paul Schrever 01 augustus Tycho Haegens 
05 juni Kosta Gavrilov 03 augustus Ronald van Schie 
15 juni Sam Mellor 07 augustus Tadeu Pestana Ferreira 
15 juni Rayan Moukhal 08 augustus Emiel van der Hart 
16 juni Sami Taouil 10 augustus Josh Doerga 
20 juni Michon Rodriques 11 augustus Jaouad el Ajjar 
22 juni Sven Strijk 12 augustus Floyd Remmerswaal 
23 juni André Nieuwenhout 17 augustus Tim Wiewel 
27 juni Gwen Lelieveld 23 augustus Adham Hassan 
29 juni Andrei Pascanean 26 augustus Niels Boender 
01 juli Ray Doerga 27 augustus Samim Daud 
04 juli Toby Hollen 30 augustus Attila Kondor 
05 juli Cheyenne Lelieveld 02 september Menno van der  Houwen 
05 juli Ruud Pronk 04 september Eveline de  Groot  
06 juli Thomas Koopman 09 september Kaya Gerling 
09 juli Wouter Paardekooper 09 september Daan 't Hart 
13 juli Lana Damsma 10 september Luuk van  Blaricum 
13 juli Lucas Veenema 11 september Robert Bolk 
15 juli Marco van Katwijk 11 september Nicole Meuleman 
17 juli Ties Buisman 16 september Martijn de Visser 
19 juli Marton Tuskes 20 september Amor Cameron 
19 juli Wouter  Zaat 20 september Luke Smit 
21 juli Bob Bakhuys 21 september Yousaf Choi 
28 juli Mikey Milius 24 september Alicia Luque Nieto 
30 juli Kevin Vink 26 september Tim de Boer 
  26 september Kiki Thoma 
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