
 
 
Nieuwsbrief 

Jaargang 11, nummer 46— Leidschendam, 20 december 2014 

 
In dit nummer: 

 Van de voorzitter 

 Van de Technische 
Commissie 

 Clubkampioen-
schappen 

 Kamp 2015 

 Examens 

 Algemene 
vergadering 

 Sinterklaas 

 Verjaardagen 

 

 

 

Wedstrijdverslagen: 
 

 Tegeltjestoernooi 

 

Voor de agenda 

 
20 december –4 januari 
Kerstvakantie (geen les) 
 
5 januari 
Start lessen 
 
21 februari – 1 maart 
Voorjaarsvakantie (geen les) 

 

 Van de voorzitter 
 

 

at een drukke periode is het toch altijd in de maand december. 

Voor mij was het vrijdag pakjesavond en zondag het bekende 

‘Sinterklaasdobbelspel’ met de familie. Altijd leuk en gezellig. 

Laat de Kerstvakantie maar komen! 

 

Het eerste deel van het seizoen is voorbij en zo zijn bij het verschijnen van 

deze nieuwsbrief ook net de examens geweest. Spannend natuurlijk maar ik 

weet dat iedereen goed zijn best heeft gedaan.  

 

Tijdens de Algemene Vergadering op 19 november hebben we de nieuwe 

penningmeester Yvonne van Leeuwen verwelkomd. Daarnaast hebben Paul de 

Witt (technische zaken) en ondergetekende zichzelf succesvol herkiesbaar 

gesteld. De portefeuille niet-judo zaken, van bestuurslid Egbert Braam hebben 

we ‘omgedoopt’ tot ‘activiteiten’, wat betekent dat alle activiteiten van Shi-Han 

nu een prominente plaats hebben binnen het bestuur. Hij wordt daarbij 

ondersteund door de activiteitencommissie onder aanvoering van Liesbeth 

Teunissen, die een stapje terug heeft gedaan uit het bestuur.  

 

Dat wij als Shi-Han een aantal trouwe vrijwilligers hebben is wellicht bekend. 

Een aantal daarvan hebben zich in de jaren zodanig positief onderscheiden dat 

wij ze als bestuur hebben benoemd tot Lid van Verdienste! Dat zijn Ivo 

Zweekhorst, Liesbeth Teunissen en Jos Winnink. En tot mijn grote verrassing 

werd ik zelf ook benoemd… 

 

Na al deze positieve geluiden zie ik ook een ontwikkeling die mij zorgen baart 

voor de continuïteit van de vereniging. Dat is een dalend ledental. Wij zien dat 

de instroom achterblijft bij de verwachting. De uitstroom is overigens niet 

anders dan andere jaren. Wij zijn als bestuur waakzaam. Daarnaast is Shi-Han 

financieel gezond en kan tegen een stootje. Zonder leden zijn we echter 

nergens. Dus als je nog iemand weet die geschikt is voor Judo of Aikibudo (en 

dat is bijna iedereen), neem ze mee voor een proefles! Je weet maar nooit. 

 

Vanuit de lopende zaken zie ik dat het lerarencorps nog steeds stabiel is met 

een zich doorzettende positieve ontwikkeling. Zo zie je maar dat een nieuw 

geluid ook nieuwe energie oplevert. Paul, ga vooral zo door. 

 

Voor straks wens ik iedereen een prettige feestdagen en een goede 

jaarwisseling toe. Maak er een mooi judo- of aikibudojaar van… 

 

 

André Nieuwenhout (Voorzitter) 

 

 

 
  

W 
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 Van de voorzitter van de TC 

 

 

erugblik op de eerste seizoenshelft. 

De eerste seizoenshelft van 2014-2015 zit er weer op. Natuurlijk weer 

een geslaagde strandtraining, een succesvolle vrijdagavondcompetitie 

en veel judo achter de rug. En we hebben onze examens net achter de rug, de 

judoka’s hebben weer een prima prestatie neergezet. Ian de Man, 5e dan en lid 

van de dangradencommissie van ons district zal eens in de zes weken onze 

senioren trainen. De eerste les was in november en ik kan wel zeggen dat dat 

een groot succes was. Hiermee zullen onze senioren en leraren weer een 

stapje omhoog maken. Ian is actief bij de bekende judovereniging Lu-Gia-Jen 

uit Den Haag, waarmee we al jaren goede banden onderhouden. Een paar van 

onze senioren volgen daar ook extra trainingen. Ook is de organisatie hier en 

daar gewijzigd, zodat de technische commissie meer tijd krijgt om zich op de 

lessen en andere technische zaken te richten.  

Namens de technische commissie wil ik Yvonne van Leeuwen als 

penningmeester en Monique van Velzen bij de ledenadministratie welkom 

heten. Een beetje op de achtergrond, maar Monique helpt ons enorm om de 

ledenadministratie op orde te houden, wat voor de leraren van groot belang is.  

 

Tevens wil ik de nieuwe leden van verdienste feliciteren namens de TC: 

Liesbeth Teunissen, André Nieuwenhout, Ivo Zweekhorst en Jos Winnink. Het 

lijkt veel in één keer, maar deze mensen hebben dat echt verdiend. Zonder 

hen was Shi-Han niet waar het nu staat. Vanuit de TC, allen van harte 

gefeliciteerd!  

 

Vooruitkijkend zijn er ook nog zaken te melden. Het beheer van de 

sportcomplexen in Leidschendam en Voorburg gaat per 1 januari aanstaande 

van de gemeente over naar Sportfondsen, een particuliere organisatie, 

gespecialiseerd in het beheer van sportcomplexen. Voor ons heeft dit een 

periode van onzekerheid betekend over de status van de huurcontracten. Daar 

lijkt nu een einde aan te zijn gekomen. De eerste contacten met Sportfondsen 

zijn gelegd en die zijn vooralsnog positief. Wel gaat de TC zich nog sterk 

maken voor een verbetering van de ventilatie van het judozaaltje, die is op dit 

moment onvoldoende. Een ander punt van zorg is de lagere instroom van 

nieuwe leden. Ook daar zal de TC in het bijzonder en het bestuur in het 

algemeen een speerpunt van maken in het komende anderhalve seizoen. Maar 

daarbij willen wij ook jullie, judoka’s, ouders en andere betrokkenen, vragen 

om ons te helpen. Maak iedereen in je eigen omgeving attent op onze 

judolessen. Mochten vriendjes of vriendinnetjes twijfelen over welke sport ze 

willen gaan doen, laat ze een proefles volgen bij Shi-Han.  

In de toekomst zullen we vaker jullie steun gaan vragen om de instroom van 

leden te laten groeien, want uiteindelijk zijn onze fantastische judoka’s de 

beste reclame.  

 
Lees verder op pagina 3 

T 
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Vervolg van pagina 2... 

 

Dan rest mij verder niets anders dan iedereen, judoka’s, ouders, leraren, 

bestuursleden en alle andere vrijwilligers hele fijne feestdagen toe te wensen 

en een super begin van het nieuwe jaar, maak er iets moois van. En vergeet 

niet: op maandag 5 januari 2015 beginnen de lessen weer! Tot in het nieuwe 

jaar. 

 

Met een feestelijke judogroet, 

 

 

Paul de Witt (Voorzitter Technische Commissie) 

 

 

 

 Clubkampioenschappen  
Shi-Han en Stompwijk’92 

 

 

p 12 april is het weer zover. Dan worden bij Shi-Han weer de 

clubkampioenschappen gehouden. Op deze dag kunnen de judoka’s 

(klein en groot) aan hun ouders, verzorgers of oma’s en opa’s laten zien 

wat ze in de lessen hebben geleerd.  

 

Schrijf dus alvast in uw agenda: 12 april 2015 Clubkampioenschappen! 

Wij zijn nog op zoek naar ouders/ verzorgers die het leuk vinden die dag te 

helpen. Informatie inwinnen en aanmelden kan via activiteitencommissie@shi-

han.nl. 

 

 

Liesbeth Teunissen (Activiteitencommissie) 

 

 

 

 Kamp 2015 
 

 

e voorbereidingen voor het judokamp van 2015 zijn in volle gang. 

Wij kunnen op dit moment de datum nog niet bekend maken, omdat wij 

druk bezig zijn met het vastleggen van de locatie.  

Binnenkort ontvangt iedereen per mail meer informatie over het kamp. Dus 

houdt de mail goed in de gaten. 

 

 

Liesbeth Teunissen (Activiteitencommissie) 

 

O 

D 

mailto:activiteitencommissie@shi-han.nl
mailto:activiteitencommissie@shi-han.nl
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Examens 

 

 

n de week van 8 december waren de examens er weer. Net 

Sinterklaas geweest en meteen weer de zenuwen voor de examens. En 

dan die Japanse namen, wie heeft er verzonnen dat de grote 

buitenwaartse haakworp, de o-soto-gari moet heten. Die moet toch dronken 

zijn geweest. Maar ja, het hoort bij het judo. Toch heeft iedereen weer zijn 

uiterste best gedaan om het examen zo goed mogelijk te doen en de 

resultaten waren weer erg goed. Iedereen gefeliciteerd met de nieuw band of 

slippen. O ja, moeders en vaders op elk uiteinde van de band mag er maar één 

slip zitten, dus oude eraf en de nieuwe erop.  In ieder geval iedereen 

gefeliciteerd met het behaalde resultaat. 

De judoka’s die een nieuwe band hebben gehaald wordt hier nog even in het 

zonnetje gezet. 

 

Gele band: Niro Saleh, Christopher 

Carrot, Eline Pruijne, Valentijn van 

Bergen, Lucas Weber, Sarah Islami 

en Felix Sluijs 

 

Blauwe band: Mike de Boer, Jasper 

Waaijer en Danny van Leeuwen 

 

Bruine band: Bart Brouns en Emiel 

van der Hart 
 
 
 

Paul de Witt (Voorzitter Technische Commissie) 

 

 

 Jaarlijkse algemene Vergadering  

 
 

oensdag 19 november was het weer zover, de jaarlijkse Algemene 

Ledenvergadering van Shi-Han. Het was een bijzondere vergadering 

omdat we dit jaar een aantal van onze zeer betrokken leden in het 

zonnetje mochten zetten en als Lid van Verdienste mochten benoemen. 

De vergadering verliep prima. Alle commissies hebben verteld wat ze hebben 

gedaan het afgelopen jaar en de begroting voor het judojaar 2014/2015 is 

vastgesteld.  

Wel moet het me van het hart dat het erg jammer was dat er maar heel weinig 

leden aanwezig waren. De vereniging bestaat voor en door haar leden. Tijdens 

de ledenvergadering kan er door de leden worden meegepraat en door 

stemming meebeslissen over het beleid en de toekomst van de vereniging. Ik 

hoop dan ook dat we volgend jaar u allen in grote aantallen mogen begroeten. 

 

Remke van Toor (Secretaris) 

I 

W 
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Wedstrijdagenda: 
 
16 januari 
Vrijdagavondcompetitie  
 
27 maart 
Vrijdagavond 
competitie 
 
12 april 
Clubkampioen-
schappen 
 
19 april 
Tegeltjestoernooi 
 
26 juni 
Vrijdagavondcompetitie 

Tegeltjestoernooi Budoclub Voorburg, 2 
november 2014 

 

 

ind jij het leuk om na het maken van wedstrijdjes beloont te 

worden met een prijs voor je harde werken? 

Ga dan mee naar het Tegeltjestoernooi in Voorburg. Bij dit toernooitje 

maak je 4 wedstrijdjes tegen allemaal beginnende judoka's, die het net als jij 

het super vinden om wedstrijdjes te maken. Hier leer je de technieken die je 

leert in de les toe te passen. Ook leer je hier wat winnen en verliezen is, wat 

bij judo net zo belangrijk is. 

Dit toernooitje wordt 5 keer per seizoen georganiseerd en kost je een klein 

beetje tijd op een zondag. Voor iedere wedstrijd verdien je punten, ook als je 

verliest en bij iedere 30 punten krijg je een tegeltje met een judoworp erop. Er 

zijn wel 20 verschillende tegeltjes. 

 

De afgelopen keer waren er namens Shi-Han 4 deelnemers: Mauro Polak, 

Fabio Polak, Martijn Paardekooper en Roel de Munck. Alle 4 de judoka's 

hebben onwijs hard gevochten omdat ze heel graag een tegeltje wilden 

bemachtigen.  

Voor Fabio en Roel was het de laatste keer aangezien ze in 2015 te oud zijn 

om mee te doen en gingen beiden met een tegeltje naar huis. Mauro was de 

onbesliste nummer 1 en ging ook met een tegeltje naar huis net als Martijn die 

bij Fabio in de groep zat en er best hard voor moest vechten. 

Dus, wil jij ook een tegeltje voor aan de muur?? 

Hou dan de inschrijving in de gaten en ga mee. Er is altijd een coach aanwezig 

die je helpt met de zenuwen en die je aanwijzingen geeft. 

 

 

Meester Sandra Hoogduin (Trainer/Coach) 

V 
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Sinterklaas 

 

 

a een wat aarzelende inschrijving hebben we toch nog met ruim 30 

kinderen vrijdag 21 november een erg geslaagd Sinterklaas feest 

gevierd.  

We hebben Oudhollandse spelletjes gespeeld, gevoeld in de griezeldoos, 

gesnoept en gedronken en natuurlijk Sint en de Pieten op bezoek gehad. 

Wij willen graag alle vrijwilligers hartelijk danken voor hun inzet bij de 

begeleiding van de groepjes kinderen en de spelletjes. 

Hieronder vinden jullie ingezonden stukjes van enthousiaste moeders. Moeders 

hartelijk bedankt voor de leuke verslagen. 

 

 

Egbert Braam (Bestuurslid activiteiten) 

 

 

 

Sinterklaasverslag van Michelle Polak, moeder van Fabio en Mauro 

 

Al dagen zenuwachtig voor de Sinterklaas avond die ging komen, en vrijdag 21 

november was het dan zover. Helemaal aangekleed als zwarte piet, waren we 

er klaar voor ( nou ja alleen Mauro was verkleed natuurlijk). Er waren heel wat 

Shi-Han judokaatjes en ouders en leraren en leraressen gekomen om te 

helpen. Iedereen was binnen en André begon met een openingslied waarbij de 

kinderen een ballon als instrument zouden gebruiken. Niet het beste idee van 

Andre (wat een herrie haha) maar de kinderen vonden het prachtig. 

Vervolgens werden we in groepjes verdeeld en kreeg ik 6 kindjes in mijn 

groepje. Onze naam was Schuimpjes, wat ik steeds verkeerd zei en dus 

werden we de spruitjes. In het begin was het allemaal wel heel spannend. Mijn 

kleine Sinterklaasje LuLu moest even wennen maar dat kwam helemaal goed 

en Jasmijn moest eerst even huilen om haar mamma, maar nadat we samen 

flink wat punten hadden gescoord, had ze de smaak te pakken.  

Nadat we alle spellen hadden doorlopen werden alle punten bij elkaar opgeteld 

om uiteindelijk te horen wie de meeste punten had.  

Tussendoor kwamen al 2 hele leuke pieten binnen, die het maar druk hadden 

met de kinderen. En ja hoor, hij had toch de tijd gevonden om naar Shi-Han te 

komen. Sinterklaas was daar eindelijk. Verschillende kindjes mochten even wat 

judo acties en judo grepen laten zien aan Sinterklaas.  

Na de prijsuitreikingen van de mooist gekleurde tekeningen en de spelletjes 

was het de hoogste tijd geworden om de Sint uit te zwaaien. Uit volle borst 

zong iedereen de Sint gedag om daarna moe en met een hele buik vol 

pepernoten naar huis te gaan. Lulu, Jasmijn, Beer, Tijs, Gio, Tom, ik ben trots 

op ons spruitjes team.  

Iedereen onwijs bedankt voor een geslaagde avond, en Sinterklaas, tot 

volgend jaar.

N 
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Hallo allemaal, ik ben Natasja de moeder van Sem. 

 

Vrijdag was het zover de Sint kwam naar judo en ik mocht daar ook de hele 

avond bij zijn! Ik zit dubbel gevouwen op de grond achter een groot houten 4 

op een rij spel. Enorm leuk! Jaaaa pauze, wat drinken en wie staan daar...... 

pepernoten op je hoofd, de Pieten zijn er. Wat een lolbroeken die Pieten. De 

kinderen helemaal verrast. Wat een rommel, nu moesten we opruimen want zo 

konden we de Sint niet ontvangen. Sommige kinderen vonden het toch een 

beetje eng de Sint van zo dichtbij, ook mijn zoon Sem. Maar nadat Sem de 

kleurwedstrijd had gewonnen en de kinderen de Sint wat judo grepen hebben 

mogen laten zien waren alle kinderen in hun element. Ik was kapot, maar heb 

me heel erg vermaakt. Doe het volgende keer graag weer. 

 

 

 

Sinterklaasverslag van Judith Remmerswaal, de moeder van Joost. 

 

Als Sinterklaas weer in het land is, voelt dat altijd weer een beetje spannend. 

Bij ons thuis worden dagelijks liedjes gezongen en de schoen mag gezet. 21 

november was het ook feest. Sinterklaas kwam langs bij Shi-Han. Maar 

voordat Sinterklaas zich liet zien, konden de kinderen ontdekken of 

ze zelf ook pietenkwaliteiten hadden. Stalen zenuwen bijvoorbeeld werden 

getest bij de spiraal en het voelspel. En de behendigheid bij het zakken smijten 

en cadeautjes stapelen. Het was enorm spannend. Tussendoor werden de 

kinderen verrast door twee zeer enthousiaste pieten. Pieten die op iedere 

vraag een geweldig antwoord hadden, soms wat onhandig waren bij het doen 

van een houdgreep of judorol maar bovenal help erg lief en gezellig waren. 

 

Het was mooi om te zien dat bijna alle kinderen naar voren mochten komen bij 

de Sint. De een deed een mooie worp, de ander vertelde een verhaal. De 

pieten hielpen de Sint bij het lezen uit het grote boek wat ook voor de grote 

mensen heel mooi was om naar te kijken! Het was absoluut voor 

herhaling vatbaar. Niet in de laatste plaats door de inzet van alle Shi-Han 

meesters en juffen. Ik voelde me als moeder heel erg welkom en thuis op deze 

vroege sinterklaasavond en kom volgend jaar zeker weer! 
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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!  
 

31 december James Landman 

31 december Matthijs Winnink 

05 januari Bart Brouns 

06 januari Mike de Boer 

08 januari Dani Appelo 

08 januari Timur Gulonov 

10 januari Rivo Crestian 

10 januari Aidan Krijger 

21 januari Mike Otto 

21 januari Martijn Paardekooper 

24 januari Simon Robben 

25 januari Felix Sluijs 

28 januari Emil Pascanean 

28 januari Nienke Robben 

03 februari Karsten Vertegaal 

08 februari Danny van Leeuwen 

12 februari Tomas Witteveen 

27 februari Niels Brink 

29 februari Mitchel Holman 
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