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Wedstrijdverslagen: 

 Tegeltjestoernooi 

 

Voor de agenda 

 

13 april 
Clubkampioenschappen 
 
18 –21april 
Goede vrijdag + Pasen 
 
28 april – 5 mei 
Meivakantie 
 
29 – 30 mei 
Hemelvaart 
 
20 – 21 juni 
Judokamp 
 
23—27 juni 
Judo Examens 
 
 

 

 Van de voorzitter 
 

 

andaag ben ik aan de slag geweest in mijn vers verbouwde huis. 

Volgende week zaterdag is de grote dag. Verhuizen. Een drukke 

week in het vooruitzicht met voorbereidingen. Ik ben erg blij dat 

een aantal van mijn judovrienden komen helpen. Zo gaat dat bij Shi-

Han. 

 

Het seizoen verloopt prima. De verschillende voorbereidingen voor activiteiten 

zijn in volle gang en de lessen lopen lekker.  

 

Van de maandag wil ik specifiek benoemen dat het derde uur een prachtig uur 

is geworden. Compliment aan leraar Ivo en alle judoka’s dat het nu zo’n 

geweldige groep is geworden. Over de dinsdag wil ik kwijt dat het qua 

bezetting gelukkig weer een beetje is aangetrokken maar het eerste uur mag 

nog wat voller. Over de vrijdag heb ik geen bijzonderheden te melden anders 

dan dat het ook daar uitstekend loopt. Ik ben erg blij met de huidige leraren. 

Veel ervaring, kennis en… passie. En dat zie je terug in de lessen.  

 

Het duurt nog maar een paar weken voordat het (op zondag 13 april) weer tijd 

is voor 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?!? 

 

En dan is er in juni weer het judo kamp. Dit jaar trekken leraren Ivo en Eric de 

kar van de kampcommissie. Houd de website en/of berichten in de gaten! 

 

Was ik het toch bijna vergeten. Tussendoor zijn natuurlijk het judo examen 

aan de orde. Altijd spannend. Maar net zoals de vorige keren heb ik alle 

vertrouwen in jullie. Doe gewoon je best en dan komt het dik in orde. 

 

Afsluitend kan ik het niet nalaten te vertellen over mijn ervaring met het 

lesgeven van kata. Naast het feit dat ik dat maandag samen doe met 

judomaatje Steven Villerius (geeft ook les aan de peuters) doen we dat sinds 

kort ook aan de vrijdagploeg 3e uur. Van gele tot en met bruine band zie ik 

iedereen met vol enthousiasme kata oefenen. Ga zo door! 

 

Oh, voordat ik het vergeet. Een van onze senior-leden Ronald van Schie is 

hard aan het trainen voor zijn 1e Dan (zwarte band). Ondanks het uitvallen van 

broer Marcel gaat het voorspoedig met nieuw maatje Kevin Vink. Ik heb het 

volste vertrouwen in een mooi examen op 28 juni. 

 

Dankzij het goede weer is de lente al vroeg losgebarsten. Geniet ervan. 

 

  

André Nieuwenhout (Voorzitter) 

 
  

V 
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  Van de voorzitter van de TC 

 

 

erbouwing de Fluit 
  

Iedereen heeft inmiddels gemerkt dat de entree van de Fluit flink 

wordt verbouwd en dat dat ook gevolgen heeft gehad voor ons. Een tijdelijke 

verkleining van ons zaaltje en wateroverlast. Als eerste wil ik uitleggen wat de 

bedoeling van de verbouwing is. De entree van de Fluit dreigde onzichtbaar te 

worden door de bouw van de bibliotheek. Vandaar dat de gemeente heeft 

besloten om de entree naar voren te halen, zeg maar op gelijke hoogte van de 

ingang van ons zaaltje. Hierdoor zou de ingang meer zichtbaar worden voor 

bezoekers, een logische keuze. Om die verbouwing mogelijk te maken moest 

de entree dicht en een andere ingang worden gevonden. Het eerste idee was 

om een tijdelijke corridor door ons zaaltje aan te leggen. Dit zou voor Shi-Han 

vervelende consequenties hebben, maar ook voor de andere huurders van het 

zaaltje. Vooral, omdat deze situatie enkele maanden zouden duren. De 

gemeente is in overleg gegaan met de huurders. In dat overleg hebben wij 

aangegeven dat de oplossing met een corridor door het zaaltje het lesgeven 

vrijwel onmogelijk zou maken. Omdat het zaaltje al niet overdreven groot is, 

maar ook de veiligheid zou in het gedrang kunnen komen. De gemeente heeft 

onze bezwaren meegenomen in het zoeken naar alternatieven. Vervolgens 

hebben ze tijdelijk de hoofdingang naar de andere kant verplaatst, aan de kant 

van de ingang van het Veurs College. Hiermee hebben ze de gevolgen voor 

ons zoveel mogelijk weten te beperken. De verbouwing zal nog enkele weken 

duren, maar tot nu toe zijn de gevolgen beperkt gebleven. We zijn de 

gemeente dan ook erkentelijk dat ze met ons hebben willen meedenken. 

Helaas is enige overlast niet te voorkomen, maar wij kunnen onze lessen in 

ieder geval door laten gaan.  

 

 

Paul de Witt (Voorzitter Technische Commissie) 
 
 

V 
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 Uitval lessen op 2e paasdag en in de 
meivakantie 
 

  

oor 2e paasdag (maandag 21 april a.s.), de meivakantie (28 april 

t/m 5 mei a.s.) dreigen er drie opeenvolgende maandagen met lessen 

uit te vallen. Op 2e paasdag gaan de lessen in ieder geval niet door, en 

in de week van maandag 28 april a.s. is Shi-Han dicht, omdat in het verleden 

is gebleken dat er weinig belangstelling is voor lessen in een vakantieweek. 

Om toch niet teveel lessen te laten vervallen, gaan de lessen op maandag 5 

mei a.s. wel door, ondanks het risico dat er door feestelijkheden minder 

belangstelling zou kunnen zijn. De eerste twee uur worden gecombineerd in 

één uur lesuur. De belangstelling voor de laatste twee uren zal door de leraren 

nog worden gepeild. Het uitgangspunt is dat deze lessen wel doorgaan. 

 

Samenvattend: 

Maandag 21 april a.s. geen lessen 

Maandag 28 april a.s. t/m vrijdag 2 mei a.s. geen lessen 

Maandag 5 mei worden de eerste twee lesuren (de lessen die om 17.15 en 

18.15 uur beginnen) gecombineerd in één lesuur van 18.00-19.00 uur, voor de 

laatste twee uren overleggen de leraren dit met de leerlingen 

 

 

Paul de Witt (Voorzitter Technische Commissie) 
 

 

D 
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Hygiëne 
 

 
 
ij Shi-Han zijn wij (leraren en bestuur) in eerste instantie 

verantwoordelijk voor de veiligheid en hygiëne van de judoka’s. Maar 

judoka’s en ouders kunnen daar ook een steentje aan bijdragen.  

 

Hieronder wat punten om met zijn allen op te letten: 

 zorgen voor kort geknipte nagels. Lange nagels geven de volgende 

problemen: 

- Een gevaar voor anderen. Lange nagels op snelheid zijn net 

scheermesjes. Dit is meteen de belangrijkste reden voor kort geknipte 

nagels. 

- Een gevaar voor jezelf. Een lange nagel kan makkelijk blijven haken. 

Het zou niet de eerste keer zijn dat een te lange nagel van vinger of 

teen wordt afgerukt! 

-Het is niet hygiënisch. Achter lange nagels kan makkelijk vuil 

achterblijven. 

-Als laatste: je kunt je tegenstanders niet goed vastpakken met lange 

nagels aan je vingers. 

 

Een keer per week je nagels knippen, bijvoorbeeld vlak voor of de 

avond voor de training is voldoende. 

 Ook is elke judoka verplicht om slippers bij zich te hebben. 

Buiten de mat moeten de judoka’s slippers dragen. Naar het toilet gaan 

op blote voeten of met sokken is ten strengste verboden. Het is niet 

goed voor de judoka zelf, maar vuil van het toilet wordt ook mee de 

mat opgenomen 

 steeds vaker zien wij judoka’s al in judopak vanuit huis verschijnen. Dit 

is niet hygiënisch voor jezelf en de overige judoka’s. In de kleedkamers 

is het de bedoeling dat je je judopak aan- en uitdoet. 

 

En dan wat tips speciaal voor meisjes: 

Meisjes met lang haar willen graag de mooiste haarspeldjes e.d. aandoen. 

Voornamelijk voor de eigen veiligheid mogen alleen elastieken zonder harde 

stukken worden gedragen. Dus geen hard plastic of metaal in je haar doen.  

Als je hier op valt kan dat lelijke wonden opleveren.   

 

En voor iedereen:  

Geen sieraden op de judomat. Geen armbandjes, oorknoppen of –ringen. 

 

Help Shi-Han met veilig sporten van onze judoka’s! 

 

Op deze manier houden we de matten schoon en is het hygiënischer en 

veiliger voor de medejudoka’s. Graag aandacht hiervoor. 

 

 

Paul de Witt (Voorzitter Technische Commissie) 

B 
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 Clubkampioenschappen 2014 
 

 

este judoka’s 

 

Op 13 april zijn de jaarlijkse clubkampioenschappen weer. Zoals ieder 

jaar moet het weer een feestje worden. De 1ste stappen zijn gezet door de 

massale inschrijvingen van Shi-Han Leidschendam en judoka’s van Stompwijk. 

Dit jaar hebben we een andere aanpak gehad die ervoor gezorgd heeft dat we 

lekker veel deelnemers hebben. Natuurlijk worden we dit jaar ook weer 

verblijd met de deelname van de kleuters van meester Steven. Ook al doen ze 

nog niet echt judoën, ze gaan wel laten zien wat ze in de tussentijd bij de 

meester geleerd hebben. We (Meester Niels, Meester Ivo en Juf Sandra) 

hebben geprobeerd de poule-indelingen zo te maken dat het voor iedereen een 

leuke ervaring is/wordt. 

We hebben geprobeerd voornamelijk naar de leeftijd en gewicht gekeken en 

aangezien we jullie allemaal kennen daarna gekeken of je goed zat/zit 

ingedeeld. 

Dus ben je handig, heb je wedstrijd ervaring, hoe lang zit je al op judo, in 

welke les zit je... 

Door al deze dingen bij elkaar te voegen denken we dat we het voor iedereen 

leuk, niet te makkelijk, maar ook niet te moeilijk hebben gemaakt. 

Voor iedere deelnemer is er prijs...als je 1, 2, of 3 bent geworden een iets 

grotere prijs dan voor 4,5,6,7 enz.... 

 

Let op:  

Verliezen hoort erbij als je maar van jezelf kunt zeggen dat je je best 

gedaan hebt, dus weet je waar je het komende jaar weer op moet 

trainen om volgend jaar een treetje hoger te staan. 

 

Wanneer je niet mee kunt doen, maar wel ingeschreven hebt, meldt je dan wel 

af, want we zitten allemaal op je te wachten. Het telefoonnummer staat op de 

brief die je hebt gekregen, als je die kwijt bent:  06 -15160082 

 

Heel veel suc6 allemaal!!!!! 

 

Tot 13 april... 

 

 

Meester Sandra (Trainer) 

 

B 
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 Digitaal 
 

 

 

igitale Nieuwsbrief. In de vorige Nieuwsbrief hebben we het al 

aangekondigd. Shi-Han gaat digitaal communiceren. Dit gaat snel, 

makkelijk is goed voor het milieu en voor Shi-Han, omdat het minder 

kosten met zich meebrengt. De vorige Nieuwsbrief hebben wij op de lessen 

uitgedeeld en via e-mail verzonden. Dit is ons heel erg goed bevallen. Deze 

Nieuwsbrief bereikt u daarom ook per e-mail. Daarnaast wordt hij net als de 

vorige Nieuwsbrief nog één keer op de lessen uitgedeeld. De laatste 

Nieuwsbrief van dit judoseizoen zullen we ook per e-mail versturen. Voor 

diegenen die het prettig vinden om hem nog een laatste keer op papier te zien, 

leggen we bij het judozaaltje een paar exemplaren ter inzage.  

Vanaf het nieuwe judoseizoen in september versturen wij de Nieuwsbrief alleen 

nog per e-mail. Natuurlijk kunt u de Nieuwsbrief en alle andere 

nieuwsberichten ook altijd vinden op onze website www.shi-han.nl. Vergeet u 

niet uw e-mailadres aan ons door te geven als wij dat nog niet hebben? Dan 

blijft u altijd op de hoogte. 

 

 

Remke van Toor (Secretaris) 

 

D 

http://www.shi-han.nl/
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 Regels voor het Judopak 
 

 

 

innenkort zijn de clubkampioenschappen weer en dat is een mooi 

moment om iedereen er weer even aan te herinneren dat het judopak 

daarbij heel belangrijk is. 

Logisch zou je denken, maar we zien steeds vaker, niet alleen tijdens de 

lessen, maar ook op andere wedstrijdjes, dat judopakken te klein of te groot 

zijn. De scheidsrechters kunnen hierdoor het judopak afkeuren en de judoka 

diskwalificeren. Niemand zou dit voor de judoka. Houdt er altijd rekening mee 

dat een judopak niet dezelfde maten heeft als de gewone kleding. Pas dus 

altijd eerst een judopak voordat het aangeschaft wordt en vraag altijd aan de 

judoleraar na wanneer er twijfel is. 

 

Wanneer is een judopak goed:  

 

De judojas: 

Wanneer de onderkant van de mouwen tot de pols reiken wanneer de armen 

naar voren gestrekt zijn. 

Er dikke revers zijn i.v.m. veel trekken aan het pak, dubbel gestikte 

schouderstukken en altijd in jas vorm (karate en taekwondopakken zijn slap en 

moeten vaak over het hoofd aangetrokken worden) 

 

De judobroek: 

Wanneer de onderkant van de broekspijpen op de wreef hangt, zodat je er niet 

over struikelt, de bovenkant van de broek moet dan natuurlijk nog wel boven 

je billen hangen. 

Aan de onderkant van de rechterbroekspijp moet een label zitten. Dubbel 

gestikte kniestukken voor het minder snel slijten i.v.m. grondwerk. 

 

De judoband: 

Natuurlijk is wordt de juiste graduatie gedragen, dat betekend dat alle slippen 

op de uiteindes genaaid zijn. 

De band wordt op een speciale 

manier geknoopt.  

Begin met het midden van de 

band op je buik, kruis de beide 

zijden achter je rug terug naar 

voren en maak een knoop 

achter het 1ste deel op je buik. 

De band hoort ter hoogte van je 

navel geknoopt te worden, dus 

niet onder je oksels en over je 

billen. 
 
Lees verder op pagina 8 

B 
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Vervolg van pagina 7... 

 

Ook merken we nog steeds dat het vooral voor de ouders erg makkelijk is om 

de kinderen thuis om te kleden, in de auto te zetten en dan op de mat te 

zetten. 

Waarom is een judopak wit??? Dit is de kleur van reinheid. Dit betekend dat 

alle invloeden van buitenaf er dus niet voor zorgen dat het principe van 

reinheid nageleefd wordt. 

 

Oftewel: judoka’s moeten in hun gewone kleren naar de judo komen met hun 

judokleren in een tas, omkleden in de daarvoor bestemde kleedkamers en dan 

in hun judopak zoals boven geschreven de mat op. Terug naar huis geldt 

hetzelfde. 

We gaan ervanuit dat natuurlijk het judopak na iedere training gewassen wordt 

zodat een week later het principe van reinheid weer nageleefd wordt. 

 

Ik hoop dat ik hiermee een klein beetje verklaard heb waarom vooral ik dit zo 

belangrijk vind en er ook steeds op hamer. 

Verderop in nieuwsbrief staan de andere judoregels, we hopen dat er steeds 

meer mensen zich eraan gaan houden. 

 

Bedankt 

 

 

Meester Sandra (Trainer) 
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Wedstrijdagenda: 

 
11 mei 
Tegeltjestoernooi 

20 juni  
vrijdagavondcompetitie  
 
29 juni 
Tegeltjestoernooi 

Verslag tegeltjestoernooi 7 maart 2014 

 

 

 

e mensen die dachten dat ze op de mooie lentedag 7 maart 2014 

er goed aan deden om de CPC te gaan lopen of lekker over het strand 

te gaan banjeren, hebben het mis gehad. Want ik was op het 

tegeltjestoernooi in Voorburg en heb zes kanjers van Shi-Han zien judoën. Aan 

het altijd goed georganiseerde en gezellige toernooi van Budoclub Voorburg 

deden Mauro Polak, Noa Crump, Jeffrey Ros, Fabio Polak, Martijn Paardekooper 

en Roel de Munck mee. En ze hebben alle zes keihard geknokt, geweldig om te 

zien. Mauro draaide erg goed en liet vooral technisch judo zien. Twee 

wedstrijden gewonnen en hij kon zijn tegeltje mee naar huis nemen.  Toen 

was Noa Crump aan de beurt, haar eerste tegeltjestoernooi. Maar liefst drie 

van de vier partijen gewonnen. Twee van haar partijen gewonnen, omdat zij 

eigenlijk de enige was die aanviel en de scheids geen andere keus had dan 

haar als winnaar aan te wijzen. In het laatste blok waren Jeffrey, Fabio, Martijn 

en Roel aan de beurt. Jeffrey was bij wel erg ervaren judoka's ingedeeld, maar 

hij deed wat alle Shi-Han judoka's vandaag deden en dat was aanvallen. Je 

zag hem groeien in de wedstrijden. Helaas geen winst, maar mijn petje af, het 

was een zware poule. Martijn ging lekker, drie partijen gewonnen met goed 

judo en Martijn kan nog veel beter. Fabio had pech, want ook hij viel elke keer 

weer aan, geweldig om te zien. Maar helaas geen winst, wat hij eigenlijk wel 

verdiende. Fabio blijf meedoen, want je hebt lef jongen. Roel deed het ook 

goed, twee partijen gewonnen. En volgens mij konden dat er nog meer zijn, 

maar na zijn eerste partij bevestigde hij dat zijn tegeltje binnen was. De 

volgen drie partijen speelde dat nog door zijn hoofd, want hij had er meer 

kunnen winnen. Maar eerlijk is eerlijk iedereen heeft gejudoëd zoals wij dat 

graag zien, aanvallend. Niemand is gaan verdedigen, echt helemaal niemand. 

Dan is coachen wel erg makkelijk. Dus iedereen die dacht dat de CPC-loop het 

evement van het weekend was, had het mis. Het tegeltjestoernooi, daar moest 

je zijn. En ik kan later zeggen: ik was erbij. Mauro, Noa, Jeffrey, Fabio, Roel en 

Martijn ik ben reuzetrots op jullie. Ik was erbij! 

 

 

Meester Paul de Wit (Coach) 

D 
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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!  
 

01 apr Filip de Beurs 

02 apr Fabio Polak 

07 apr Romy van der Plas 

07 apr Elias van Uden 

08 apr Jos Winnink 

10 apr Xena Otto 

12 apr Joey van der Zwan 

14 apr Tom van Blaricum 

14 apr Jeremy Rodriques 

16 apr Ralph Oei 

21 apr Gijs van Toor 

22 apr Mart Braam 

23 apr Roel de Munck 

27 apr Eric van Leeuwen 

28 apr Esmee Speelman 

29 apr Ivo Zweekhorst 

01 mei Wouter de Groot 

02 mei Rico Looijestijn 

02 mei Gio Schoonemeyer 

06 mei Bgosse Buisman 

06 mei Lucas Weber 

06 mei Naut Zweekhorst 

07 mei Cor van der Zwan 

14 mei Marcel van Schie 

16 mei Steven Villerius 

21 mei Re-J Houdijk 

21 mei Safouane Moukhal 

23 mei Soham Khare 

24 mei Valentijn van Bergen 

24 mei Geordie Bregman 

29 mei Ilyaas Bouzambou 

29 mei Faas Lassche 

02 jun Paul Schrever 

05 jun Kosta Gavrilov 

15 jun Rayan Moukhal 

20 jun Michon Rodriques 

22 jun Sven Strijk 

22 jun Chantal van der Zwan 

23 jun André Nieuwenhout 

28 jun Stefan van Dongen 

29 jun Andrei Pascanean 
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