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 Van de voorzitter 

 

 

andaag heb ik een rustige dag. Het is namelijk Vaderdag! 

Ontbijt op bed en knutsels gekregen van mijn twee meiden van 

bijna 5 en net 8. Het is ook een mooie dag. De zon breekt net 

niet door en vanmiddag gaan we naar opa. Toch zijn mijn 

gedachten ook even ergens anders. 

 

Mijn gedachten zijn bij jullie. We staan namelijk met elkaar voor een grote 

opgave. Zowel op het gebied van leraren, de bezetting (en opkomst) van de 

lessen als op financieel gebied. Daarnaast bestaan we 40 jaar (1976-2016). En 

dat laten we natuurlijk niet onopgemerkt voorbij gaan.  

 

Vorig jaar in deze nieuwsbrief schreef ik: ‘Vorig jaar rond deze tijd maakte ik 

mij zorgen. Zorgen om de continuïteit van onze vereniging…’ Helaas zijn mijn 

zorgen niet minder geworden. Sterker nog. Ik denk dat wij als bestuur staan 

voor een paar grote keuzes, zoals een contributieverhoging en/of 

samenvoegen van lessen. 

 

Vanaf 2004 hebben we de contributie niet hoeven verhogen. Gevolg is dat wij 

ondertussen het laagste tarief hebben in de regio. De in de jaren stijgende 

kosten hebben we altijd kunnen oplossen door slim met uitgaven om te gaan. 

De grens lijkt daarbij bereikt. Verder denken we aan herstructurering van de 

contributie naar minder tariefsoorten. Bijvoorbeeld kleuter, junior en senior. 

Daarnaast moet de bezetting van de lessen omhoog, om de kosten te kunnen 

blijven opbrengen.  

 

Natuurlijk houden we jullie op de hoogte van de ontwikkelingen. Houd deze 

nieuwsbrief, de berichten op de website en de agenda van de komende 

ledenvergadering in de gaten. 

 

Wat kan jij doen om je club Shi-Han te helpen? 

Om Shi-Han sterker te maken is het belangrijk om meer leden te hebben. Dus 

vraag je vriendjes en kennissen om eens mee te doen of te komen kijken.  

Verder is het belangrijk om altijd op de les te komen. De leraren vinden het 

leuker dat jij er bent dan om iedere week voor een halve groep les te geven.  

 

 

 

 

 

V 
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Genoeg nu over de zorgen die ik heb.  

 

Een korte terugblik leert mij dat de 

clubkampioenschappen in april enthousiaste 

reacties opleverde van papa’s, mama’s, opa’s en 

oma’s. De kinderen hadden het naar hun zin en 

de organisatie liep op rolletjes. Chapeau! Jij bent 

er volgend jaar natuurlijk ook (weer) bij?!? 

 

Het kamp is net geweest. Vrijdagavond was ik 

daar op bezoek. Veel enthousiaste gezichten van 

kinderen, kampcommissie en vrijwilligers. Als 

getuige en deelnemer van het inmiddels 

vermaarde smokkelspel (in het donker) heb ik mij 

prima vermaakt. Ook de traditionele friet daarna 

was iedereen prima bevallen. Het nachtspel was 

voor mij iets te laat maar een duistere 

boswandeling is altijd spannend… Volgend jaar 

komt natuurlijk iedereen naar het kamp. 

Supergaaf! 

 

Het komende seizoen zal in het teken staan van 

2016 als jubileumjaar van Shi-Han. De 

geformeerde jubileumcommissie laat zeker nog 

van zich horen. 

Verder verwachten we volgend seizoen zeker een 

nieuwe zwarte band (1e dan judo) te gaan 

begroeten. Daan ’t Hart wensen wij veel succes 

met zijn examen.  

 

Zoals altijd starten we in september met de 

strandtraining op de Wassenaarse Slag. Altijd een 

happening. Dit jaar voor het eerst op een zondag, 

waardoor we rekenen op een mega opkomst. 

Komt allen! 

 

Voor straks een prettige vakantie en tot snel weer 

op de mat. Rei!  

 

André Nieuwenhout (Voorzitter) 

 

 

 

 

 

 

 

 Ooievaarspas? Inleveren 
voor scannen! 

 

e gemeente is zeer strikt in het 

vergoeden van de korting. 

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. 

 

Yvonne van Leeuwen (Penningmeester) 

 

 

D 
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 Hulp gezocht  
 

en jij die betrokken persoon die wij 

zoeken? Veel of weinig tijd 

beschikbaar? Lees snel verder. 

 

We zijn op zoek naar hulp bij de nieuwsbrief: hulp 

bij het verzamelen van de kopij (coördinatie) 

en/of redactionele assistentie (leesbaarheid 

verbeteren). Verder is advies ter verbetering van 

onze communicatie van harte welkom. 

 

Ook zoeken we een enthousiaste coördinator 

vrijwilligers (behoud en werving) en sponsor 

coördinator (werving van sponsors en behoud).  

 

Als jij nu denkt: ‘ik wil mij zo nu en dan inzetten 

voor Shi-Han’, dan komen we graag met jou in 

contact. Stuur een bericht naar info@shi-han.nl 

en we bespreken graag jouw voorstel of kijken 

wat de mogelijkheden zijn. 

 

Alvast bedankt! 

 

André Nieuwenhout (Voorzitter) 

 

 

 

 Afscheid  

 

fscheid van judoleraren Sandra 

Hoogduin en Niels van Boheemen 

Helaas gaan we afscheid nemen van twee 

judoleraren, Sandra Hoogduin en Niels van 

Boheemen. Twee uitstekende leraren die in de 

afgelopen jaren wat hebben toegevoegd aan het 

jeugdjudo van Shi-Han. Zij kiezen ervoor om 

vanaf volgend seizoen wat anders te gaan doen 

of elders hun activiteiten voort te zetten. We 

respecteren hun keuze, maar vinden het jammer 

dat ze stoppen bij Shi-Han. In ieder geval wil ik 

ook via deze weg en namens het bestuur beiden 

bedanken voor hun inzet en veel succes 

toewensen bij hun activiteiten in de toekomst.  

Dit betekent dat wij nu hard bezig zijn om 

vervanging te zoeken voor het komend seizoen. 

Wij zijn al in gesprek met potentiele judoleraren 

en zullen jullie zo snel mogelijk informeren als er 

judoleraren definitief zijn vastgelegd voor het 

komende seizoen. 

 

Paul de Witt (Bestuurslid Technische Zaken) 

 

 

 

 Activiteitencommissie 
 

adat ik vorig jaar door privé 

omstandigheden ben afgetreden als 

bestuurslid kreeg ik van het bestuur de 

kans om de activiteitencommissie te 

leiden. Best een spannende taak. 

Hierbij wil ik dan ook mijn mede commissieleden 

enorm bedanken voor hun inzet. Dankzij hen 

hebben we een fantastisch sinterklaasfeest, 

clubkampioenschappen, kamp en vrijdagavond-

competitie georganiseerd. 

De organisatie van het sinterklaasfeest en de CK 

bestond uit Anita La Vos en Linda van der Helm. 

De organisatie van de vrijdagavondcompetitie 

bestond uit Ivo Zweekhorst en Eric van Leeuwen. 

En de organisatie van het judokamp bestond uit 

Peter de Boer, Oscar van Leeuwen, Eric van 

Leeuwen en Ivo Zweekhorst. 

Allemaal onwijs bedankt voor jullie inzet en fijne 

samenwerking! 

Ook wil ik het bestuur bedanken voor hun 

vertrouwen. En nu op naar het nieuwe 

judoseizoen, kan nu al niet wachten om ook dan 

weer leuke dingen te organiseren. 

 

Liesbeth Teunissen (Activiteitencommissie) 

 

 

 

Namens het bestuur wil ik Liesbeth zelf in het 

zonnetje zetten, want zij vergeet zichzelf in dit 

verhaal. Haar tomeloze inzet heeft het leven van 

mij als voorzitter van de TC ook veel 

gemakkelijker gemaakt. Want achter alle 

activiteiten is Liesbeth de motor die alles aan de 

gang krijgt en houdt. Liesbeth namens het 

bestuur ontzettend bedankt voor het afgelopen 

seizoen. 

 

Paul de Witt (Bestuurslid Technische Zaken) 

B 

A 

N 

mailto:info@shi-han.nl
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Terugblik op het afgelopen 
seizoen 

 

aast de lessen zijn er het afgelopen 

seizoen weer vele fantastische 

activiteiten georganiseerd voor onze 

jeugd, waarvoor ik vooral de activiteiten-

commissie dankbaar moet zijn.  

Maar ik kijk ook met enthousiasme terug op onze 

judoleraren en vooral op onze geweldige 

judoka’s. Onze jeugd is elke week lekker in de 

weer op de mat en zo te zien hebben ze het naar 

hun zin.  

Toch wil ik een groep eruit lichten die niet zo 

vaak genoemd wordt, maar waar ik persoonlijk 

veel waardering voor heb. En dat is onze 

seniorengroep. De meesten staan al jaren op de 

mat en vaak al vanaf hun eigen jeugd. Maar dit is 

ook een groep die alles waar Shi-Han voor staat 

vertegenwoordigt en dat is respect voor je mede 

judoka’s. In deze groep staat altijd iedereen voor 

een ander klaar om te helpen met trainen of het 

voorbereiden op de dan examens. Nooit wordt 

een ander denigrerend benaderd, maar vaak wel 

met veel humor. Ja, het klopt dat ik deze groep 

lesgeef (weliswaar ad interim) en mogelijk niet 

helemaal objectief ben, maar ook van anderen 

krijg ik te horen hoe goed de sfeer in deze groep 

is. Bijvoorbeeld van onze gastleraar Ian de Man 

die dit seizoen een paar keer voor deze groep 

heeft gestaan. Sommigen komen iedere week uit 

Stompwijk of Leiden op de fiets! Inderdaad, 

objectief of niet, ik ben ontzettend trots op onze 

senioren. 

Verder zien we dat het ledenaantal stabiel is, 

maar door verschuivingen in leeftijdsgroepen en 

een niet altijd regelmatige opkomst worden de 

lesgroepen kleiner. Dat moet worden verbeterd 

en zal ook onze aandacht krijgen. Maar hierbij 

hebben wij ook jullie hulp nodig!  

Kom dus regelmatig naar les. Niet komen 

betekent dat jouw judomaatjes daar last van 

hebben. Vertel ons jouw ideeën hoe wij judo en 

Shi-Han voor jou nog leuker kunnen maken, want 

dan kunnen wij er iets mee doen.  

En probeer zo veel mogelijk vriendjes en 

vriendinnetjes enthousiast te maken voor judo bij 

Shi-Han. Ze mogen altijd een paar keer 

meetrainen (en daarna lid worden natuurlijk!).  

In ieder geval iedereen bedankt voor zijn of haar 

bijdrage aan het afgelopen seizoen en tot in het 

nieuwe seizoen! 

En het nieuwe seizoen begint op maandag 24 

augustus! 

 

Paul de Witt (Bestuurslid Technische Zaken) 

 


Judo examens juni 2015 

 

e laatste examens van dit seizoen zijn 

weer afgenomen en het niveau was weer 

hoog. Iedereen deed zijn best en ging voor 

een zo goed mogelijk resultaat. Natuurlijk waren 

die Japanse namen weer moeilijk, maar het judo 

zelf ging top. Iedereen weer een slip of een band 

erbij. In ieder geval gingen de volgende judoka’s 

met een nieuwe kleur band naar huis. Meisjes en 

jongens, van harte gefeliciteerd! 

 

Gele band 

Filip de Beurs 

Kosta Gavrilov 

Firiz Gulonov 

Nick Speelman 

Gio Schoonmeyer 

Gosse Buisman 

Rickey van het Maalpad 

Safouane Moukhal 

Joost Oostwoud 

 

Oranje band 

Sarah Islami 

Re-J Houdijk 

Jonne Lassche 

Jeffrey Ros 

Ties Buisman 

 

Groene band 

Niels Brink 

Nicole Meuleman 

Milena Nelck 

Emil Pascanean 

 

Blauwe band 

Rivo Crestian 

 

N 

D 
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 Nationale Sportweek 18 
april 2015 

 

n het kader van de Nationale 

Sportweek vond in Leidschendam-

Voorburg, op 18 april 2015 in Leidsenhage 

een Sport Informatie Markt plaats. Op de markt 

medegeorganiseerd door Sport en Welzijn (SenW) 

konden een groot aantal sportverenigingen uit de 

gemeente zichzelf presenteren. 

 

 
 

Waaronder dus ons eigen Shi-Han.  

Met een goed gevulde kraam lieten wij zien hoe 

leuk judo en Shi-Han wel eigenlijk is. Samen met 

een aantal 

bestuursleden, de 

activiteitencommissie 

en andere 

vrijwilligers gaven wij 

in toerbeurten 

informatie aan 

geïnteresseerde 

voorbijgangers. 

Danny van Leeuwen 

en Mike de Boer 

liepen mee met de 

vlaggen parade. Alles 

om Shi-Han weer in 

de picture te krijgen.  

 

Persoonlijk vond ik het een erg leuke ervaring en 

denk wel dat het een succes was. Afwachten of 

het ook nog nieuwe leden opbrengt. 

 

Liesbeth Teunissen (Activiteitencommissie) 

Judokamp 2015 
 

a maanden voorbereiding was het dan 

eindelijk zover. Op vrijdag 19 juni en 

zaterdag 20 juni was ons jaarlijks 

terugkerende judo kamp. En wat voor 

kamp, een sporthelden kamp! 

Nadat alle 49 kinderen waren gearriveerd, werd 

er een leuke sporthelden speurtocht gehouden in 

de omliggende wijk in Stompwijk. Daar liepen 

diverse vrijwilligers verkleed als sportheld rond. 

De kinderen hadden een lijstje gekregen met 

sporthelden en moesten deze dus zoeken. Maar 

ja, er liepen ook nep sporthelden rond. Dus dat 

was best even lastig. Na deze speurtocht werden 

er in de tent en sporthal nog diverse spelletjes 

gehouden. Na wat limo werd in het donker het 

beruchte smokkelspel gehouden. Heel simpel 

spel: pak een snoepje en breng dat naar de 

overkant. Maar ja, die grote mannen in het 

midden van het veld maken het wel wat lastig. 

Die pakken de snoepjes steeds af.  

Vermoeid terug in de kantine stond daar de patat 

met een snack klaar. En na wat drinken ging het 

slaapavontuur beginnen. Nou ja, voor de kleintjes 

dan.  

De groten gingen nog op een spannende 

spooktocht. Deze tocht bestond uit een wandeling 

door de wijk terwijl er een spannend verhaal werd 

verteld. Tijdens onze wandeling liep er een hele 

enge man door de wijk. Nadat iedereen zich 

rotschrok door een toeter moesten de kinderen 

over een hek klimmen en een bos inlopen. Hoe 

eng is dat. Je zag geen hand voor ogen. En na 

even te hebben gelopen, werden de kinderen 

besprongen door vier enge mannen. Nadat de 

kinderen dit avontuur hadden overleefd ging ook 

deze groep slapen. 

De volgende dag begon met ochtendgymnastiek 

en na het ontbijt werd er een estafettespel 

gehouden. Kruipen onder een zeil, kratlopen, 

emmers dragen, door fietsbanden heen, 

spijkerslaan enz. Het belangrijkste spel pluisje 

blazen werd als laatste gedaan.  

En toen was het tijd voor de lunch. De kinderen 

moesten dit zelf maken. Soep en knakworst op 

brood, gemaakt op een kampvuur. Dat was wel 

heel spannend en gaaf. 

Na de lunch was er in de tent nog een afsluitend 

blind volleybaltoernooi. I.p.v. een net hing er een 

I N 
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zeil, je zag dus niet wanneer er een bal jouw kant 

op ging.  

Na afloop was er een prijsuitreiking met voor 

iedereen een prijs. Een mooie bidon. Foto’s zullen 

op onze website geplaatst worden. 

Ik wil hierbij alle vrijwilligers bedanken voor hun 

hulp. Zonder jullie was het nooit zo’n succes 

geworden.  

Op naar het judo kamp van 2016! 

 

Liesbeth Teunissen (Activiteitencommissie) 

 

 

 

Gevonden voorwerpen 

 

r zijn na afloop van de judolessen 

weer diverse spullen achter gebleven. 

Waaronder zelfs diverse schoenen en 

slippers. Aan het einde van het seizoen 

worden deze weer geruimd. Mocht je dus iets 

kwijt zijn, laat het dan zo snel mogelijk weten.  

 

 
 

Liesbeth Teunissen (Activiteitencommissie) 

 

 

Strandtraining in het 
nieuwe seizoen 

 

omend seizoen is voor Shi-Han een 

bijzonder jaar. Wij vieren dan ons 40 

jarig jubileum. Dat willen we natuurlijk niet 

ongemerkt voorbij laten gaan. Wij willen 

met jullie zoveel mogelijk leuke dingen doen. 

Ik wil jullie dan ook graag allemaal zien op de 

jaarlijkse strandtraining. Die houden we altijd zo 

vroeg mogelijk in het seizoen, zodra de lessen 

weer beginnen. Komend seizoen zal dat voor het 

eerst zijn op een zondag en wel op zondag 20 

september. Tijdens de eerste lessen zullen we 

hiervoor ook nog uitnodigingen uitdelen. Hou 

deze datum vrij. 

 

Liesbeth Teunissen (Activiteitencommissie) 

 

 

 

Clubkampioenschappen 12 
april 2015 
 

e werkt er met een team een heel jaar 

aan en dan ineens is het zover. De 

clubkampioenschappen. Best wel spannend 

maar niet zo spannend als voor de 76 deelnemers 

van Stompwijk’92 en onze eigen Shi-Han. Een 

heel gepuzzel om alle judoka’s in een goede poule 

te plaatsen en om genoeg vrijwilligers te vinden 

die ons die dag willen helpen. Want zonder 

vrijwilligers zijn we niks. Dus bij deze wil ik 

nogmaals iedereen bedanken die ons deze dag 

heeft geholpen.  

En dan nu de judoka’s. Wat deden ze goed hun 

best. Met allerlei technieken probeerde ze de 

tegenstander naar de grond te krijgen. Precies 

wat ze al die tijd in de lessen hebben geleerd. 

Geweldig!  

Elke jaar wordt er een beker uitgedeeld van 

Judoka van het Jaar. Deze keer was Thomas 

Koopman de gelukkige. Thomas staat altijd klaar 

voor Shi-Han. Dan met matten leggen dan weer 

met helpen tijdens de lessen, met de 

vrijdagavondcompetitie of met het kamp. Thomas 

gefeliciteerd. Je hebt hem verdiend! 

Op naar volgend jaar, hopelijk zien we dan al 

deze judoka’s weer op de mat.  

Uitslagen staan hieronder vermeld, maar zijn 

samen met de foto’s van de 

clubkampioenschappen te vinden op onze website 

www.shi-han.nl onder het kopje “nieuws”. 

 

Liesbeth Teunissen (Activiteitencommissie) 

 

 

E J 

K 

http://www.shi-han.nl/
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Poule 1a 

- Nienke Robben 

- Roy Knijnenburg 

- Sieb Troch 

- Xena Otto 

- Dirk van Romburg 

- Marciano Vink 

- Fabian Sonneveldt 

- Jenna Sonneveldt 

 

Poule 1b 

- Jeroen Ottenhof 

- Elias van Uden 

- Dean Temo 

- Floor Koene 

- Collin Troch 

- Naut Zweekhorst 

 

Poule 2 

1 Ricky van het Maalpad 

2 Amy Diêne 

3 Jasmijn van Romburg 

 

Poule 3 

1 Nicole Meulenman 

2 Eline Pruijn 

3 Esmee Speelman 

4 Evelien van de Hoeven 

 

Poule 4  

1 Aidan Krijger 

2 Sem v Berge Henegouwen 

3 Vinnie Jager 

4 Gio Schoonemeyer 

5 Damiano Huizenga 

 

Poule 5  

1 Rohan Groen 

2 Joost Oostwoud 

3 Simon Robben 

4 Safouane Moukhal 

5 Gosse Buisman 

 

Poule 6  

1 Sam Goldsmith 

2 Mauro Polak 

3 Niro Saleh 

4 Jens von Eckhardstein 

5 Nick Speelman 

6 Sem van Geijlswijk 

 

Poule 7  

1 Pim Switzar 

2 Thomas Suijten 

3 Konstantin Gavrilov 

4 Mike Otto 

5 Filip de Beurs 

 

Poule 8  

1 Jonne Lassche  

2 Denni Hoogervorst 

3 Ties Buisman 

4 Rik van der Velden 

5 Lucas Weber 

 

Poule 9 

1 Ben Goldsmith 

2 Tim de Boer 

3 Alex de Beurs 

4 Auke van Wissen 

 

Poule 10  

1 Max Vlieger 

2 Darshan Dewkalie 

3 Felix Sluijs 

4 Jeffrey Ros 

5 Valentijn van Bergen 

 

Poule 11 

1 Sam Celik 

2 Fabio Polak 

3 Youssef Akhiat 

4 Michon Rodriques 

5 Selwijn Strijdhaftig 

 

Poule 12 

1 Roel de Munck 

2 Martijn Paardekooper 

3 Mart Braam 

4 Christopher Carrot 

 

Poule 13 

1 Gijs van Toor 

2 Milena Nelck 

3 Jeremy de Beer 

4 Rayan Moukhal 

 

Poule 14  

1 Lucas Veenema 

2 Wouter Paardekooper 

3 Danny van Leeuwen 

4 Mike de Boer 
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Poule 16 

1 Bram van Toor 

2 Thomas Koopman 

3 Robert Bolk 

 

Alle categorieën jeugd 

1 Lucas Veenema 

2 Danny van Leeuwen 

3 Wouter Paardekooper 

4 Gijs van Toor 

 

Judoka van het jaar 2014-2015 

1 Thomas Koopman 

 

 

 

Vrijdagavondcompetitie 
 

27 maart 2015 
 

aar er vorige keer zoveel judoka’s 

meededen hadden we deze 

vrijdagavondcompetitie wat veranderingen 

toegepast. Dit  om de lange wachttijden te 

verminderen en een goede doorstroming te 

krijgen. De grootste verandering was het werken 

met inschrijfkaarten. En met succes. Daarom 

vragen we vanaf nu om uw kind(eren) zoveel 

mogelijk vooraf op te geven voor deze 

competitie. 

Aan deze competitie deden zo’n 42 kinderen mee. 

Van verschillende verenigingen en allemaal even 

enthousiast. Zo leuk om te zien. Strijden om de 

wedstrijdpunten om bij de laatste 

vrijdagavondcompetitie (van 26 juni 2015) de 

prijzen binnen te slepen. Na afloop was er weer 

iets lekkers en wat te drinken.  

Op naar de finale! 

 

26 juni 2015 
 

e laatste vrijdagavondcompetitie van dit 

seizoen. 26 kinderen van Shi-Han, 

Greenfit, Westvliet, Velo, Stompwijk’92 en 

Budoclub Voorburg streden om de laatste 

punten. Om deze punten na afloop van de avond 

om te zetten in mooie prijzen. Het was weer een 

mooie avond met mooie judo partijen. Wat deze 

vrijdagavondcompetitie speciaal maakte is dat de 

judoleraar van Westvliet, Naomi, de warming-up 

verzorgde. 

In totaal hebben meer dan 100 kinderen 

afgelopen seizoen meegedaan aan dit toernooi. 

En daar was het ons om te doen. Om zoveel 

mogelijk kinderen kennis te laten maken met het 

wedstrijdjudo. De voorbereidingen van volgend 

jaar zijn al in volle gang.  

Ik wil alle vrijwilligers bedanken voor 4 mooie 

avonden. Dank voor jullie tijd en inzet en 

enthousiasme.  

 

Liesbeth Teunissen (Activiteitencommissie) 
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Seizoenkalender 
 

Zaterdag 4 juli 2015 Zomervakantie t/m zondag 23 augustus 2015 
Maandag 24 augustus 2015 Start lessen seizoen 2015-2016  

Zondag 20 september 2015 Strandtraining 
Vrijdag 2 oktober 2015 Vrijdagavondcompetitie 
Zaterdag 17 oktober 2015 Herfstvakantie t/m zondag 25 oktober 2015, geen training 
Vrijdag 27 november 2015??? Sinterklaasviering 
Maandag 14 december 2015 

Dinsdag 15 december 2015 

Vrijdag 18 december 2015 

Examens 

Zaterdag 19 december 2015 Kerstvakantie t/m zondag 3 januari 2016, geen training 
Vrijdag 15 januari 2016 Vrijdagavondcompetitie 
Zaterdag 20 februari 2016 Voorjaarsvakantie t/m 28 februari 2015, geen training 
Vrijdag 11 maart 2016 Vrijdagavondcompetitie 
Maandag 28 maart 2016 2e Paasdag, geen training 
Zaterdag 30 april 2016 Meivakantie t/m  zondag 11 mei  2016 

Zondag 17 april 2016??? Clubkampioenschappen 
Maandag 16 mei 2016 2e Pinksterdag, geen training 
Maandag 6 juni 2016 

Dinsdag 7 juni 2016 

Vrijdag 17 juni 2016 

Examens 

Vrijdag  24 juni 2016 Vrijdagavondcompetitie 
Vrijdag 1 juli 2016 Laatste training van dit seizoen 
Zaterdag 9 juli 2016 Zomervakantie t/m 21 augustus 2016 
Maandag 22 augustus 2016 Start lessen seizoen 2016-2017 
. 
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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 
 

Contact 

Shi-Han 
Postbus 106 
2260 AC 
Leidschendam 
info@shi-han.nl  
 
Giro 4498444 
KvK Haaglanden 
27264947 
 

Afmelden 
training 

Een keertje 
verhinderd? 
Meld je dan 
even af! 
 
Mail naar 
tc@shi-han.nl of 
meld je af 
bij de trainer 

Alvast bedankt 

 

Shi-Han Feliciteert!  
 

05 juni Kosta Gavrilov 

09 juni Selwyn Strijdhaftig 

15 juni Rayan Moukhal 

21 juni Casper Groendijk 

22 juni Sven Strijk 

23 juni André Nieuwenhout 

30 juni Jenna Solleveldt 

05 juli Cheyenne Lelieveld 

05 juli Ruud Pronk 

06 juli Thomas Koopman 

09 juli Wouter Paardekooper 

10 juli Mauro Polak 

13 juli Lucas Veenema 

17 juli Ties Buisman 

30 juli Kevin Vink 

03 augustus Ronald van Schie 

08 augustus Emiel van der Hart 

19 augustus Fabian Solleveldt 

25 augustus Bart van Zomeren 

31 augustus Sarah Islami 

09 september Daan 't Hart 

11 september Robert Bolk 

11 september Nicole Meuleman 

17 september Denni Hoogervorst 

21 september Yousaf Choi 

21 september Joep Klinkenberg 

22 september Jannes Vieveen 

26 september Jeremy de Beer 

26 september Tim de Boer 
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