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 Van de voorzitter 

 

 

oor de verandering start ik maar eens anders dan anders.  

 

Hoewel… Een druk maar goed weekend is weer achter de rug. 

Met een rustige zaterdag (uitslapen en de IKEA…) en een volle 

zondag, met een judotoernooi in Vlaardingen, waar ik als coördinator 

van 12 scheidsrechters aan de slag was.  

Of toch … even anders dan anders: 

 

Ja, je leest het goed. Een sportheldenkamp op 19 en 20 juni. Supergaaf 

natuurlijk en erg geschikt voor elk jeugdlid, onder vakkundige leiding van onze 

staf. Wat zou het toch mooi zijn als IEDEREEN meedoet! 

 

En dat geldt ook voor de jaarlijkse clubkampioenschappen op 12 april. Want bij 

Shi-Han vinden we het geweldig als jullie er allemaal bij zijn. Het wordt weer 

een groot judofeest. 

 

Over feest gesproken. Weten jullie dat Shi-Han in 2016 alweer 40 jaar 

bestaat? Zo’n jubileumjaar laten we niet onopgemerkt voorbijgaan. We vinden 

het zelfs zo bijzonder dat we speciaal een jubileumcommissie in het leven 

hebben geroepen. Ik ben benieuwd met welke plannen ze ons gaan verrassen. 

 

Zien we elkaar bij de clubkampioenschappen of het kamp? Tot dan! 

 

De winter is nog in het land maar echt koud wil het niet worden. Laat het 

voorjaar maar komen. Veel plezier op de judomat. 

 

 

André Nieuwenhout (Voorzitter) 

 

 

 

V 

 
Let op !! Het kamp komt er weer aan.   
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 Shi-Han op Facebook 

 

hi-Han is al een tijdje actief op 

Facebook. Zoek op “judo shi-han” en je 

komt bij onze pagina. Bezoek de pagina, 

een “vind ik leuk” is altijd goed. Als je nog ideeën 

hebt voor de Facebook pagina, laat ons dat dan 

weten met een mailtje naar info@shi-han.nl. 

 

 

 

 Clubkampioenschappen  
Shi-Han en Stompwijk’92 

 

 

e voorbereidingen voor de Shi-Han 

clubkampioenschappen zijn al in volle 

gang. Binnenkort ontvangt iedereen een 

uitnodigingsbrief. De clubkampioenschappen zijn 

geschikt voor jong en oud en we gaan er vanuit 

dat iedereen mee doet. Ook dit jaar zijn 

deelname en toegang gratis en is er na afloop 

voor iedereen een aandenken.  

 

Zoals altijd wordt het een leuke en gezellige 

happening. Meld je dus op tijd aan! Niet meedoen 

is echt geen optie……. 

 

12 april 2015 Clubkampioenschappen 

 

 

Liesbeth Teunissen (Activiteitencommissie) 

 

 

 

 Kamp 2015 
 

 

et judokamp was vorig jaar weer een 

succes. Komend kamp zal dit zeker gaan 

overtreffen! 

Met een zeer actief team zijn we al volop bezig 

met de voorbereidingen. We kunnen er nog niets 

over verklappen maar er liggen al leuke ideeën op 

de tafel.  

 

Pak dus je agenda en noteer: vrijdag en zaterdag 

19 en 20 juni 2015 judokamp Shi-Han  

 

Een kamp draaien zonder vrijwilligers is 

onmogelijk, daarom zijn wij op zoek naar 

ouders/verzorgers die ons tijdens het kamp willen 

assisteren. Lijkt dit u leuk en kunt u op een van 

de twee dagen (beiden mag natuurlijk ook) dan 

kunt u zich opgeven via kampcommissie@shi-

han.nl. 

 

In april zullen wij de inschrijfformulieren uitdelen. 

 

De Kampcommissie 

 

 

Liesbeth Teunissen (Activiteitencommissie) 

 

 

  

S 
H 

D 
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Pakkenverkoop 

 

 

ij Shi-Han kunnen ook pakken worden 

gekocht. Het is niet voor iedereen 

duidelijk hoe dat allemaal gaat, daarom 

een korte uitleg. Liesbeth Teunissen regelt bij 

Shi-Han de verkoop van pakken. Een mailtje naar 

Liesbeth sturen is voldoende. Zet in het mailtje 

de naam van de judoka, leeftijd en de gewenste 

maat. Zij neemt dan contact met je op en maakt 

binnen een week een afspraak voor de verkoop.  

 

 

 

De prijzen voor de 

judopakken zijn: 

 

 

 

 

Grotere maten en pakken voor senioren, 

bestellen we in overleg. Vaak moet hier een 

sterkere kwaliteit worden aangeschaft. 

 

Mailadres: liesbeth@shi-han.nl 

 

 

 

Een stukje judotechniek 
 

 

an jullie judoleraren leren jullie 

allemaal worpen en houdgrepen en als 

we naar de laatste examens kijken gaat 

dat erg goed. Natuurlijk is het zo, dat als je een 

blauwe band hebt meer weet dan als je een witte 

band hebt en net bent begonnen. Maar wat 

iedereen even moeilijk vindt, is het onthouden 

van de namen en al helemaal als het in het 

Japans moet. Ik vond dat vroeger ook heel lastig. 

Daarom wil ik in de komende nieuwsbrieven 

stukjes schrijven om jullie uit te leggen hoe de 

namen in elkaar zitten en wat hulpjes te geven 

om al die namen te onthouden. In deze 

nieuwsbrief ga ik wat vertellen over hoe je alle 

worpen in groepjes kunt verdelen. In de volgende 

nieuwsbrieven ga ik de groepjes zelf uitleggen en 

nog meer vertellen over de Japanse namen. Ik zal 

eerlijk zijn, het wordt niet ineens supermakkelijk 

om alles te onthouden, maar het helpt. En maak 

je geen zorgen, ook bij de senioren lukt dat 

onthouden niet altijd. 

 

De judoworpen en houdgrepen noemen we 

judotechnieken of gewoon technieken. Een 

techniek is een manier om iets te doen. Als je 

met voetbal een doelpunt maakt door de bal met 

je voet in het doel te schieten, dan heb je met 

een traptechniek gescoord. De techniek is dus de 

bal trappen. Maak je een doelpunt door met je 

hoofd de bal in het doel te koppen, dan heb je 

gescoord met een koptechniek. Als een judoka 

een ander met een worp op de mat werpt, dan is 

die worp een techniek, een judotechniek of een 

werptechniek.  

 

Worpen en houdgrepen zijn belangrijke 

judotechnieken, maar niet de enige. De 

belangrijkste groep is misschien wel het 

valbreken. Dat is toch wel een beetje de basis 

van het judo, want als je niet kan valbreken, val 

je erg hard en is judoën niet erg leuk. Maar er 

zijn nog  meer groepen, maar niet alles in een 

keer. 

 

De belangrijkste groepen zijn:  

 Ukemi-waza (受け身技) – ukemi = valbreken, 

waza = technieken, dus technieken om veilig 

te vallen 

 Nage-waza (投げ技) – nage = werpen, dus 

technieken om te werpen, de judoworpen 

 Katame-waza (固技) – katame = controleren, 

dus technieken om te controleren. Dit is 

meestal op de grond, je wilt dat je 

tegenstander niets meer kan doen, 

bijvoorbeeld met een houdgreep 

 

Ik heb de Japanse karakters erbij geplaatst, 

gewoon omdat ik dat leuk vind. In Japan 

schrijven ze niet met letters, maar met kleine 

tekeningetjes, die karakters worden genoemd. De 

uitleg die bij de woorden staat is niet altijd wat 

het letterlijk in het Japans betekent, maar hoe ze 

meestal in het judo worden gebruikt. 
 

We gaan in deze nieuwsbrief eerst de groepen 

van de worpen en valbreken bekijken. 

 

B 

Maat Prijs 

110 cm € 27,50 

120 cm € 30,00 

130 cm € 32,50 

140 cm € 35,00 

150 cm € 37,50 

160 cm € 40,00 

170 cm € 42,50 

V 
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Er zijn verschillende ukemi-waza, manieren om te 

vallen: 

 Zenpo-kaiten (前方回転受身) – zenpo = 

voorover, kaiten = draaien, dus voorover 

draaien. Dit is onze judorol. 

 Ushiro-ukemi (後ろ受身) – ushiro = naar 

achteren, dus achterover valbreken 

 Yoko-ukemi (横受け身) – yoko = opzij of 

zijwaarts, dus opzij valbreken 

 Mae-ukemi (前受け身) – mae – voorkant, dus 

naar voren valbreken. Je moet plat voorover 

vallen met je gezicht naar de mat en met je 

onderarmen opvangen. In andere 

verdedigingssporten wordt dit gebruikt in het 

judo niet. 

 

Nage-waza (werptechnieke of worpen) 

 Tachi-waza (立ち技) – tachi = staande, dus 

staande technieken 

o Ashi-waza (足技) – ashi = been, dus 

beentechnieken of beenworpen, de o-soto-

gari (pootje haken) is een beenworp 

o Koshi-waza (腰技) – koshi = heup, dus 

heuptechnieken of heupworpen, de koshi-

guruma (vriendje gooien) is een heupworp 

o Te-waza (手技) – te = hand, dus 

handtechnieken. Dat is gek, want hier 

worden de arm- en schouderworpen 

bedoeld. De ippon-seoi-nage 

(spierballenworp) is een schouderworp, en 

de tai-otoshi (hekje omspringen) is een 

armworp. Maar ze zitten dus in de groep 

handtechnieken of te-waza 

 Sutemi-waza (捨身技) – sutemi = opofferen, 

dus de offerworpen. Dit zijn de worpen 

waarbij je eerst zelf  gaat liggen, voordat je 

de tegenstander werpt. Daarom heten de 

andere groepen tachi-waza, worpen waarbij je 

blijft staan. 

o Ma-sutemi-waza (真捨身技), ma = recht 

naar achteren, je gaat op je rug liggen en 

werpt de tegenstander over je heen 

o Yoko-sutemi-waza (橫捨身技), yoko = opzij 

of zijwaarts (hé, waar zagen we dat nog 

meer), je gaat weer eerst zelf op je rug 

liggen, maar nu werp je de tegenstander 

opzij 

 

Zo dat was best veel voor een eerste keer. Maar 

ik beloof jullie dat ik nog meer stukjes ga 

schrijven. Sommige woorden zijn best moeilijk, 

vraag of je ouders je dan helpen, leren zij ook 

wat over judo. Als jullie vragen hebben of iets is 

niet duidelijk of jullie willen dat ik ergens anders 

over schijf, laat mij dat dan weten. Je mag mij 

natuurlijk ook altijd laten weten of jullie het leuk 

vinden als ik dit soort stukjes vaker schrijf. Ik heb 

mijn emailadres bij mijn naam gezet. 

 

Als jullie de volgende keer weten dat ukemi 

valbreken betekent en yoko opzij, dan zijn de 

leraren, dus ik ook, heel blij!!!  

 

Bewaar deze stukjes, want in de volgende stukjes 

ga ik verder waarin ik in het vorige stukje was 

gebleven! 

 

Wie weet het antwoord op de volgende 

vraag: 

Wat betekent koshi-guruma  in het Nederlands en 

wat is het? 

 

Mail mij het antwoord, dan wordt je in de 

volgende nieuwsbrief genoemd als het antwoord 

goed is. Je mag googelen, boeken gebruiken of je 

ouders het laten uitzoeken. Maakt mij niets uit, 

als ik maar het goede antwoord heb. 

 

Met een judogroet, 

 

 

Paul de Witt 

Email: paul@shi-han.nl 
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Kleuterjudo 
 

inds september hebben we er een 2de 

kleuter half uur bij op de dinsdag van 

17:00 tot 17:30. 

 

Kleine judoka's vanaf 3,5 jaar leren in deze halve 

uurtjes veel plezier maken, rollen, vallen, 

tikkertje en hoe ze met andere kindjes om 

moeten gaan op een speelse wijze waarin ruimte 

is om gezellig bij  de juf of meester te zitten of 

hangen en niet geheel onbelangrijk, een knuffel 

geven of halen van papa en mama. 

 

Ken jij nog een jongetje of meisje die altijd lekker 

aan het stoeien is of in een veilige omgeving wil 

leren om met andere kinderen om te gaan? Stuur 

dan een berichtje naar info@shi-han.nl en we 

gaan kijken of er een plekje is. 

 

 

Sandra Hoogduin en Steven Villerius(de 

kleuterjudoleraren) 

 

 

 

 

Vrijdagavondcompetitie 
 

 

Op vrijdag 26 januari vond de tweede 

vrijdagavond competitie van dit seizoen 

plaats. En wat een enorme opkomst. Wel 73 

kinderen van 5 verschillende clubs. Hierdoor was 

er wat vertraging maar na een warming-up 

konden dan eindelijk de wedstrijden beginnen. De 

judoka's streden om punten die bij de laatste 

vrijdagavondcompetitie worden omgezet in mooie 

cadeautjes. Na afloop was er limo met wat 

lekkers. Volgende vrijdagavond competitie is op 

27 maart. We gaan uiteraard wat zaken 

aanpassen om vertragingen en lange wachttijden 

te voorkomen. Tot dan!  

 
De activiteitencommissie 

 

  

S 

O 
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Tegeltjestoernooi  
 

fgelopen zondag 8 februari was het 1ste 

Tegeltjestoernooi van 2015 in Voorburg.  

 

Zes deelnemers hadden zich opgegeven en was 

de hele dag gevuld, maar helaas moest Martijn 

Paardekooper ziek afhaken. Met nieuwe 

leeftijdscategorieën en vier judoka’s die voor het 

eerst een wedstrijd gingen doen zijn er helaas 

deze keer geen tegeltjes bemachtigd. 

  

Aiden Krijger beet de spits af en verloor zijn 

eerste wedstrijd, hij was een beetje overdonderd. 

Daarna was hij even wakker geschud en won 

daarna. 

Zijn derde wedstrijd ging helaas weer verloren, 

maar hij kwam sterk terug met winst in zijn 

laatste partij. 

  

Mauro Polak was onze 2de troef, vorig jaar won hij 

alles wat hij kon, en vandaag was hij 

vastbesloten om hetzelfde te doen. Alleen was hij 

in een moeilijkere leeftijdscategorie ingedeeld. 

Zijn eerste partij won hij vrij eenvoudig, de 

tweede en derde partij moest hij vechten tegen 

kinderen die al veel vaker wedstrijden doen en 

dat was te zien, hij werd afgetroefd. Gelukkig liet 

hij zijn koppie niet hangen en won zijn laatste 

partij. 

  

Sven Strijk was de volgende aan de beurt, hij 

was eigenlijk wel zenuwachtig, maar wilde echt 

lekker judoën. Zijn eerste partij won hij op 

scheidsrechters beslissing, maar helaas verloor 

hij zijn volgende drie wedstrijden. Sven weet nu 

dat hij in de les iets harder en feller moet 

vechten. 

  

Felix Sluijs en Ties Buisman waren de laatste 

troeven om de dag af te sluiten. Beiden deden 

voor het eerst mee. Ties won zijn eerste wedstrijd 

op scheidsrechterbeslissing, maar verloor helaas 

de volgende drie. Voor Felix was het precies 

andersom, hij verloor zijn eerste drie wedstrijden 

en won de laatste. 

  

Ondanks dat er geen tegeltjes behaald zijn ben ik 

hartstikke trots op de inzet van onze judoka’s. 

  

19 april het volgende tegeltjestoernooi. 

  

Zie ik jullie dan weer?? 

  

Rei!! 

  

Sandra Hoogduin (Coach) 

 

A 
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Seizoenkalender 
 

Zaterdag 21 februari 2015  Voorjaarsvakantie t/m zondag 1 maart 2015, geen training 

 

Vrijdag 27 maart 2015 Vrijdagavondcompetitie 

 

Vrijdag 3 april 2015 Goede vrijdag, geen training 

 

Maandag 6 april 2015 2e Paasdag, geen training 

 

Zondag 12 april 2015 Clubkampioenschappen 

 

Zondag 19 april 2015 Tegeltjestoernooi Voorburg 

 

Maandag 27 april 2015 Koningsdag, geen training 

 

Zaterdag 2 mei 2015 Meivakantie t/m zondag 17 mei 2015 

 

Eén training voor alle jeugd op maandag 11 mei 2015, inclusief 

kleuters van 16.45-17.15 uur, de seniorentraining is om 20.15 uur. Alle 

andere trainingen in de meivakantie vervallen. 

 

Maandag 18 mei 2015 Avondvierdaagse 

 

Alle jeugd van maandag 1e en 2e uur heeft les van 17.45-18.45 uur, de 

lessen vanaf 19.15 uur gaan gewoon door. 

 

Dinsdag 19 mei 2015 Avondvierdaagse 

 

Alle jeugd van de dinsdag heeft les van 18.00-19.00 uur. 

 

Maandag 25 mei 2015 2e Pinksterdag, geen training 

 

Maandag 1 juni 2015 

Dinsdag 2 juni 2015 

Vrijdag 5 juni 2015 

Examens 

 

 

 

Vrijdag 19 juni 2015 Judokamp t/m zaterdag 20 juni 2015 

 

Vrijdag 26 juni 2015 Vrijdagavondcompetitie 

 

Zondag 28 juni 2015 Tegeltjestoernooi Voorburg 

 

Vrijdag 3 juli 2015 Laatste trainingsdag van dit seizoen 

 

 

Aikibudolessen gaan altijd door, m.u.v. de kerst- en zomervakantie. 
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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!  
 

27 februari Niels Brink 

29 februari Mitchel Holman 

08 maart Floor Koene 

11 maart Jonne Lassche 

16 maart Nick Speelman 

17 maart Ricky van het Maalpad 

22 maart Eline Pruijn 

28 maart Jasper Waaijer 

29 maart Niro Saleh 

01 april Filip de Beurs 

02 april Fabio Polak 

06 april Jeroen Ottenhof 

07 april Elias van Uden 

10 april Xena Otto 

12 april Joey van der Zwan 

16 april Ralph Oei 

21 april Gijs van Toor 

22 april Mart Braam 

23 april Roel de Munck 

25 april Damiano Huizinga 

27 april Eric van Leeuwen 

28 april Vinnie Jager 

28 april Esmee Speelman 

29 april Ivo Zweekhorst 

01 mei  Wouter de Groot 

02 mei  Rico Looijestijn 

02 mei  Gio Schoonemeyer 

04 mei  Zeph van der Sluis 

06 mei  Gosse Buisman 

06 mei  Lucas Weber 

06 mei  Naut Zweekhorst 

07 mei  Cor van der Zwan 

08 mei  Justin Zwetsloot 

14 mei  Marcel van Schie 

16 mei  Dirk van Romburgh 

16 mei  Steven Villerius 

 

 

 
Let op !! Het kamp komt er weer aan.   
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