
 

 

 
Nieuwsbrief 

Jaargang 11, nummer 45— Leidschendam, 10 oktober 2014 

 
In dit nummer: 

 Van de voorzitter 

 Contributie 

 Ooievaarspas 

 Aikibudo 

 Algemene 
vergadering 

 Van de Technische 
Commissie 

 Strandtrainig 

 Voeding 

 Verjaardagen 

 

 

 

 

Voor de agenda 

 
18 oktober – 26 oktober 
Herfstvakantie (geen les) 
 
19 november  
Algemene 
Ledenvergadering 
 
24, 25, 28  november 
Judo examens 
 
5 december 
Sinterklaas (geen les) 
 
20 december –4 januari 
Kerstvakantie (geen les) 

 

 Van de voorzitter 
 

 

e herfst is net begonnen. Na een prachtige zomer is het dan toch 

echt zover en dat terwijl het nieuwe budoseizoen alweer een 

paar weken in volle vaart bezig is. 

 

Het bestuur was van mening dat het tijd was om onze vrijwilligers eens in het 

zonnetje te zetten. Het vorige seizoen hebben we afgesloten met een diner 

voor een groot aantal vrijwilligers van Shi-Han. Ik mag wel zeggen dat het een 

geslaagde bijeenkomst was. Het heeft mij twee dagen gekost om mijn huis en 

tuin weer een beetje op orde te krijgen. Nee, valt best mee. Maar Paul en 

Cindy de Witt wil ik hierbij graag bedanken voor hun kookkunsten. Het is niet 

niks om een Indisch buffet voor zo veel mensen zelf klaar te maken. Mogen ze 

van mij vaker doen… 

 

Dan heb ik nog meer positief nieuws. Mijn eerdere oproep voor een 

penningmeester heeft een kandidaat opgeleverd. Yvonne van Leeuwen is 

bereid die rol op zich te nemen en stelt zich de komende ledenvergadering 

verkiesbaar. Daarnaast ben ik blij met de ondersteuning van Monique 

Paardekooper, die de ledenadministratie voor haar rekening gaat nemen. 

 

Een stuk minder goed nieuws is dat bestuurslid Liesbeth Teunissen een stap 

terug heeft gedaan uit het bestuur. Ze heeft gehoor gegeven aan haar eigen 

wens om meer energie in de thuissituatie te kunnen stoppen. In dat kader wil 

ik graag melden dat het met haar zoon Owen, een van onze leerlingen, naar 

omstandigheden redelijk gaat. (Vorig jaar juni heb ik jullie via een brief 

geïnformeerd over zijn ernstige ziekte). De behandeling van leukemie verloopt 

gelukkig volgens plan. En dat vind ik fijn.  

We blijven Liesbeth veel zien bij de dojo, aangezien ze daar toch erg graag wil 

ondersteunen. Namens alle leden van Shi-Han wil ik Liesbeth ontzettend 

bedanken voor alle jaren als bestuurslid en voor haar altijd aanwezige 

betrokkenheid bij Shi-Han. Bedankt! 

 

Dan weer over tot de orde van de dag. 

 

De strandtraining is bij verschijnen van deze nieuwsbrief net geweest en komt 

de ledenvergadering er weer aan. Altijd een goed moment om daarna onder 

het genot van een drankje met elkaar bij te kunnen praten. Laten we elkaar 

ontmoeten op woensdag 19 november.  

 

Maak er een mooi seizoen van. 

 

 

André Nieuwenhout (Voorzitter/ wnd Penningmeester) 

 

 

 
  

D 
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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 tiende 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 2014-2015 gelden de volgende jaartarieven: 

 

 Kleuterjudo € 95,00 

 Voor leden tot 10 jaar € 135,00 

 Voor leden tot 18 jaar € 145,00 

 Voor senioren (vanaf 18 jaar) € 170,00 

 

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

Voorbeeld: een judoka die op 7 augustus 2014 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.  

 

Hopelijk heb je het bedrag reeds voor 1 oktober 2014 aan ons overgemaakt 

op giro 4498444 t.n.v. Shi-Han te Leidschendam, o.v.v. Contributie 2014-

2015", 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 (Voorzitter/ wnd Penningmeester) 
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  Ooievaarspas? Inleveren voor scannen! 

 

e pas moet aan het begin van ieder seizoen bij Shi-Han worden 

ingeleverd om te scannen. 

 

Aan het begin van het seizoen moet de pas zelf aan Shi-Han beschikbaar 

worden gesteld om voor controle te scannen. 

 

Wat moet je doen? 

 Lever zo snel mogelijk de Ooievaarspas in bij je leraar 

 Je 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! 

 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 reeds 
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 (Voorzitter/ wnd 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. 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 of kom (samen) kijken bij een van de 

lessen in Leidschendam. 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 (Voorzitter/ wnd Penningmeester) 

 

 

 

 Jaarlijkse algemene Vergadering  

 

este leden, 

 

Inmiddels is het alweer bijna een jaar geleden dat de jaarlijkse 

Algemene Vergadering Shi-Han is gehouden. Daarom zal op 19 november 

2014 de 11e jaarlijkse Algemene Ledenvergadering plaatsvinden. De 

vergadering begint om 20.30 uur en zal worden gehouden in het zaaltje van 

zwemvereniging AZL (rechts naast de ingang van zwembad de Fluit). 

Binnenkort kunt u de agenda van deze vergadering en de conceptnotulen van 

de vorige vergadering lezen op onze website www.shi-han.nl. Wij hopen u in 

grote getalen te mogen begroeten.  

 

 

Remke van Toor (Secretaris) 

  

O 

B 

mailto:info@shi-han.nl
http://www.shi-han.nl/
http://www.shi-han.nl/
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 Van de voorzitter van de TC 

 

 

et nieuwe seizoen is al een paar weken aan de gang en iedereen 

is weer lekker aan het judoën. Als bestuurslid technische zaken en 

verantwoordelijk voor de lessen, durf ik te zeggen dat we goed van 

start zijn gegaan. Het is heerlijk om te zien hoe de enthousiaste leraren en 

leerlingen op de mat bezig zijn. En inmiddels is er ook een kleuterles gestart 

op de dinsdag, die Sandra Hoogduin voor haar rekening neemt. Dit is gebeurd 

omdat de kleuterles van Steven Villerius op de vrijdag zo goed is aangeslagen, 

dat we hebben besloten om met een tweede kleuterles te beginnen. Ook 

hebben we de banden met judovereniging Lu-Gia-Jen uit den Haag 

aangehaald. Met deze vereniging heeft Shi-Han al jaren een hele goede band. 

Onze hogere dangraden kunnen nu ook bij Lu-Gia-Jen gaan trainen, bij Ian de 

Man (5e dan) en Piet de Jong (7e dan), wat het niveau van Shi-Han alleen maar 

ten goede zal komen. Waar ik echt heel erg enthousiast over ben, is het feit 

dat Ian de Man bereid is om op een regelmatige basis gasttrainingen aan onze 

senioren te gaan geven. Omdat Ian ook in de examencommissie zit van het 

district Zuid-Holland kan hij ons tevens adviseren. Ik persoonlijk ken Ian al als 

een kleine jongen toen hij tegen mijn zoons in toernooien uitkwam en ik heb 

ook Ians danexamens gezien. En die behoren tot de beste die ik ooit heb 

gezien, een grote aanwinst voor Shi-Han. 

  

Daarnaast zijn we achter de schermen druk bezig om de organisatie van onze 

vereniging verder te verbeteren. Wat natuurlijk helpt is dat Yvonne van 

Leeuwen bereid is om penningmeester te worden, en dat geeft onze voorzitter 

André Nieuwenhout de gelegenheid om zijn dubbelrol als 

voorzitter/penningmeester te stoppen. Want vergeet niet dat André ook nog 

scheidsrechter is, bondsraadslid en leraar en ook nog zelf traint. Daarnaast 

gaat Monique Paardekoper onze ledenadministratie beheren. En onze kanjer 

Liesbeth van Hooijdonk gaat een activiteitencommissie runnen. Waarom 

schenk ik zoveel aandacht aan deze zaken? Het doel is om de technische 

commissie zoveel mogelijk vrij te maken voor twee punten: de organisatie van 

onze judolessen en het verdiepen en verbreden van ons technisch beleid. En 

de enorme inzet van al die mensen maakt dat mogelijk, omdat de technische 

commissie zich dan veel minder druk hoeft te maken om andere zaken. Ik wil 

hier nogmaals mijn voorganger Ivo Zweekhorst bedanken, die maar liefst tien 

jaar uitstekend leiding heeft gegeven aan de technische commissie en 

waardoor ik nu in de gelegenheid ben om volgende stappen te maken. 

 

 

 
Lees verder op pagina 6 
 

H 
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Vervolg van pagina 5... 

Natuurlijk hebben we dit jaar weer onze strandtraining onder leiding van Eric 

van Leeuwen en is 22 september een introductiecursus gestart, waarbij de 

jeugd en volwassenen voor vijf euro vier weken bij ons lessen kunnen volgen. 

Onze lessen zijn goed gevuld, maar we hebben nog plaats voor meer judoka’s. 

Het zou ons helpen als jullie (onze jeugdige judoka’s) en u (ouders en 

verzorgers) in je eigen omgeving mensen enthousiast maakte voor het judo. 

Wellicht zijn er ouders of verzorgers die zelf judo een keer willen uitproberen. 

Gewoon doen. Ik heb in het verleden regelmatig aan beginnende senioren les 

gegeven en ze waren stuk voor stuk enthousiast en de meesten hebben 

minimaal hun bruine band gehaald. Want vergeet niet, judo is geen gooi- en 

smijtwerk, maar juist de sport beoefenen met respect voor je eigen geest en 

lichaam en dat van een ander. En zo geven wij ook les, met respect voor jou 

en u als judoka en vooral als persoon. Kom gewoon judoën. Of aikibudoën bij 

onze leraar Erik Verhagen, één van de hoogst gegradueerde aikibudoleraren in 

Nederland. 

  

Ook gaan we dit jaar weer een viertal vrijdagavondcompetities organiseren, 

onder leiding van Liesbeth van Hooijdonk en Ivo Zweekhorst. Een bijzonder 

evenement, waarin onze jeugdige judoka’s en die van andere verenigingen in 

een ongedwongen sfeer kennis kunnen maken met judowedstrijden en voor 

wie, ongeacht het resultaat, altijd een prijsje beschikbaar is. Dit evenement 

begint zo langzamerhand uit zijn voegen te barsten, zo groot is de 

belangstelling. Een teken dat we hiermee door moeten gaan. 

  

Rest mij niets anders dan niets anders dan ons team van leraren (Ivo 

Zweekhorst, Eric van Leeuwen, Sandra Hoogduin, Niels van Boheemen, Steven 

Villerius en André Nieuwenhout) een ontzettend fijn seizoen toe te wensen. En 

natuurlijk ook al die andere vrijwilligers die zich inzetten voor onze judoka’s. 

En onze judoka’s wens ik heel veel judoplezier toe. Ik heb er in ieder geval 

heel veel zin in. 

  

Met een enthousiaste judogroet, 

 

 

Paul de Witt (Voorzitter Technische Commissie) 
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Strandtraining 

 

 

aterdag 27 september hebben we weer de jaarlijkse strandjudo 

dag gevierd. We hadden een prachtige dag en een goede opkomst. Ik 

ben vooral heel blij met het grote aantal judoka’s uit Stompwijk dit 

jaar. Fijn dat jullie er allemaal weer bij waren. 

Na een goede warming up hebben jullie met zijn allen mooi judo laten zien, 

maar het leukste komt natuurlijk pas aan het eind: dan is het tijd voor een 

echte wedstrijd bandenroven.  

Na afloop was er voor alle judoka’s (en natuurlijk voor de broertjes en zusjes 

die mee waren) een kleine traktatie, en zo hebben we een mooie ochtend 

afgesloten. 

Veel dank voor de meesters die de training hebben gegeven, voor de ouders 

die hebben gereden en voor wie de niet meer zo witte pakken weer mag 

wassen….. 

Graag tot volgend jaar! 

 

 

Egbert Braam (Bestuurslid niet judo-activiteiten) 

 

 

 

Voeding 

 

 

oed eten voor een training. 

 

Voeding en training zijn bijna altijd met elkaar verbonden. Voor een 

intensieve judotraining is het belangrijk dat de spieren voldoende energie 

voorradig hebben om inspanning te blijven leveren. 

Veel sporters hebben het weleens ervaren, gehinderd worden in het sporten 

door te laat of teveel of te vet te eten voor een training.  

Als je een uur of minder voordat je training start nog veel eet, dan gaat tijdens 

het sporten veel energie naar je spijsvertering. Eet daarom ruim op tijd voor 

een training, of neem een klein tussendoortje voor de training nuttig de 

avondmaaltijd na de training.  

 

Tips: 

3-2 uur voor een training: eet een normale (avond)maaltijd, liefst volgens de 

schijf van vijf, gevarieerd en met mate. 

2-1 uur voor een training: eet een energierijk tussendoortje. Bijv.: snee bruin 

brood of een cracker met (pinda)kaas of jam. Een mueslireep, krentenbol of 

een ontbijtkoek. 

 

En drink voor en na de training voldoende water.  

Op deze manier geeft de training nog meer plezier! 

 

Meester Niels van Bohemen (Leraar) 

Z 

G 



 

 

 

 
  

  

 
 

Meer info: www.shi-han.nl of kom langs: Sportcentrum de Fluit, Fluitpolderplein 1, 2262 ED Leidschendam 
 

pagina 8 van 9 

 

Wedstrijdagenda: 
 
10 oktober 
Vrijdagavondcompetitie  
 
2 november 
Tegeltjestoernooi  
 
16 januari 
Vrijdagavondcompetitie  
 

Goede verhalen 

 

 

elaas, zoals jullie zien is het hier verder leeg.  

Misschien is het een leuk idee om hier vanaf het volgende seizoen jullie 

verhalen te plaatsen. Jullie spannende, leuke, lieve, ontroerende en 

stoere verhalen. Of eigenlijk alle verhalen die jullie de moeite waard vinden om 

met alle Shi-Hanners te delen. 

 

Dat kunnen dus verhalen zijn over judotoernooien maar ook over je 

verjaardagsfeestje, het feit dat je je diploma hebt gehaald, noem maar op. 

Je mag zelf bepalen hoe groot je stukje is en wat er in komt.  

 

Verras iedereen met jouw verhaal! 

En misschien hebben we dan aan het eind van het seizoen ook nog wel een 

leuke verrassing voor diegene die het beste verhaal heeft geschreven (of de 

meeste…;-)). 

 

Als je een leuk stukje hebt geschreven over judo of over Shi-Han, stuur 

dat dan naar info@shi-han.nl. Dan komt dat stukje in de volgende 

nieuwsbrief en is de nieuwsbrief weer een beetje meer van ons allemaal! 

 

 

jullie Shi-Han bestuur 

H 

mailto:info@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@shi-han.nl, of: 
 
via de trainer 

Alvast bedankt 

 

Shi-Han Feliciteert!  
 

02 oktober Jeffrey Ros 

03 oktober Firez Gulonov 

03 oktober Joost Oostwoud 

05 oktober Laurens de Groot 

07 oktober Marion Vink 

08 oktober Sam Tijssen 

11 oktober Lulu Dijkhuijs Vroeger Oude Breuijl 

21 oktober Darshan Dewkalie 

24 oktober Tijs Koene 

28 oktober Christopher Carrot 

  

07 november Milena Nelck 

11 november Jaïr Kluivert 

11 november Casper Turk 

12 november Amy Diène 

16 november Bram van Toor 

17 november Beer Zweekhorst 

20 november Owen van Vliet 

25 november Sem van Berge Henengouwen 

  

01 december Alex de Beurs 

09 december Collin Troch 

30 december Scot Leite 

31 december James Landman 

31 december Matthijs Winnink 

 

 

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