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Vrijdagavond 
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 Van de voorzitter 

 
 

annacht ging de klok een uur terug. Een lekkere lange dag in het 

vooruitzicht, zo aan het einde van de herfstvakantie. Gisteren 

als scheidsrechter (coördinator) actief geweest bij het 

judotoernooi Judo2inspire in Rotterdam. En dat is precies wat judo en 

budo met ons doet: inspireren. Keer op keer maar weer. Zo ook op 

deze mooie herfstdag. 

 

Als eerste een excuus naar een groot deel van onze vrijwilligers. Evenals vorig 

jaar hadden we het vorig seizoen willen afsluiten met een diner bij mij thuis. 

De eerst aangekondigde datum hebben we moeten verschuiven, waarna bleek 

dat onze mailserver niet goed functioneerde. Hierdoor hebben we veel mensen 

helaas niet (tijdig) kunnen bereiken. Voor dit seizoen gaan we de bijeenkomst 

wederom organiseren en tijdig inplannen.  

 

Vorige nieuwsbrief schreef ik: ‘…Mijn gedachte is bij jullie. We staan namelijk 

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.’  

 

Qua leraren zijn we nog steeds op zoek naar een structurele oplossing voor de 

maandag en vrijdag. Bestuurslid Paul de Witt komt hier verderop in deze 

nieuwsbrief nog op terug. 

 

De bezetting van de lessen is nog niet zoals we het willen hebben en moet 

structureel verbeteren. Het samenvoegen van lessen lijkt vooralsnog niet 

nodig. Over jullie opkomst naar de lessen ben ik redelijk tevreden. Goed 

natuurlijk om zo vaak mogelijk te komen sporten, waardoor de groep ook nog 

eens een stuk gezelliger is.  

 

Om financieel gezond de toekomst in te gaan is een contributieverhoging 

onvermijdelijk. 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. En dat is allemaal mooi, maar de rek is er echt uit. 

Daarnaast denken we aan herstructurering van de contributie van vier naar 

drie tariefsoorten. 

 

Graag zie ik jullie allemaal op 18 november bij de jaarlijkse ledenborrel en 

Algemene Vergadering van de leden. Dit jaar een belangrijke vanwege de 

voorgestelde contributieverhoging. Daarnaast zijn we op zoek naar een 

Secretaris (Remke van Toor heeft aangegeven graag het stokje over te 

dragen) en een bestuurslid Communicatie.  

 

 

V 
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Tot slot zal je dit seizoen merken dat Shi-Han 40 

jaar bestaat. We gaan het niet al te uitbundig 

vieren maar leuk wordt het zeker! 

 

Binnenkort ontvang je de uitnodiging voor de 

ledenborrel en de agenda Algemene Vergadering 

van de leden.  

 

Veel plezier tijdens de lessen en laten we er een 

mooi jubileumjaar van maken. 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) 

 

 

 

 Jaarlijkse ledenborrel + 
ledenvergadering 

 

oensdag 18 november vindt weer de 

jaarlijkse ledenborrel en 

ledenvergadering plaats. Een mooie 

gelegenheid om elkaar te ontmoeten, door het 

bestuur bijgepraat te worden over de laatste 

stand van zaken en om nieuwe bestuursleden te 

kiezen. Dit jaar komt de bestuursfunctie 

Secretaris vrij en we zijn nog op zoek naar een 

enthousiast lid (of ouder daarvan) die deze 

functie op zich wil nemen. Daarnaast zijn we op 

zoek naar een bestuurslid die Shi-Han kan helpen 

met PR en Communicatie. Ben je hierin 

geïnteresseerd dan kun je dit bij het bestuur 

kenbaar maken, bij een van de bestuursleden of 

via bestuur@shi-han.nl. 

 

Belangrijk punt op de agenda zal de aankomende 

contributieverhoging zijn. Graag maken wij jullie 

tijdens de vergadering onze overwegingen hiertoe 

duidelijk, zodat we gezamenlijk hierover een 

afgewogen beslissing kunnen nemen. Wij hopen 

dan ook dat jullie allemaal de vergadering zullen 

bijwonen. Tot 18 november 2015. 

 

 

Remke van Toor (Secretaris) 

 

 

 

  

D 
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 Contributie, betaling en 
nieuwe leden 

Tarieven 

Voor het seizoen 2015-2016 gelden voor huidige 

leden 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 2015 

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 al voor 1 oktober 2015 

aan ons overgemaakt. Degene die dat nog niet 

hebben gedaan, verzoeken wij graag zo spoedig 

mogelijk de contributie over te maken op IBAN 

nummer NL35INGB 0004 4984 44 t.n.v. Shi-Han 

te Leidschendam, o.v.v. Contributie 2015-2016, 

het lidnummer en de naam. 

 

Lidnummer onbekend of kwijt? Stuur dan een 

bericht naar penningmeester@shi-han.nl. 

 

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 de penningmeester, via 

penningmeester@shi-han.nl. 

 

Nieuwe leden 
De leden die zich dit seizoen nieuw hebben 

aangemeld, zullen tijdens de komende lessen, 

een bevestiging van inschrijving met lidnummer, 

inclusief informatieboekje en embleem 

ontvangen. 

Belangrijk om te weten: 
Shi-Han stuurt geen nota's en geen acceptgiro's: 
zo houden wij de kosten laag. 
 
Betaal zelf op tijd:  
bespaar de vereniging onnodige kosten. 

 

 

Yvonne van Leeuwen (Penningmeester) 

 

 

 

 Hulp gezocht  
 

Wat kan jij doen om Shi-Han 
te helpen? 

 

en jij die betrokken persoon die wij 

zoeken? Veel of weinig tijd 

beschikbaar? Lees snel verder. 

Daarnaast is het belangrijk om de lessen 

nog gezelliger en leuker te maken met meer 

leden. 

 

Praktische hulp 

We zijn op zoek naar hulp bij de communicatie: 

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’ (ook voor andere taken), dan 

komen we graag met jou in contact. Stuur een 

bericht naar info@shi-han.nl en we bespreken 

graag wat de mogelijkheden zijn. 

 

Meer leden 

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. Doe je best! 

Naast gezelligheid biedt Shi-Han natuurlijk dat je 

B 

mailto:penningmeester@shi-han.nl
mailto:info@shi-han.nl
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weerbaarder wordt en dat je voor de rest van je 

leven veilig kan vallen. Altijd handig nietwaar? 

 

Alvast bedankt! 

 

 

André Nieuwenhout (Voorzitter) 

 

 

 

 Hectische start van het 
seizoen 

 

et is seizoen is hectisch begonnen. 

Leraren die zijn gestopt en we kunnen 

nu twee weken De Fluit niet in. Toch 

hebben we deze zaken kunnen opvangen. Onze 

leraren Eric van Leeuwen en Steven Villerius zijn 

bereid om (ad interim) uren op te vangen. En we 

verwelkomen onze aikibudoleraar Erik Verhagen 

als judoleraar. Erik is de zoon van “De Mees” 

(Koos Verhagen, oprichter van Shi-Han) en is zelf 

sportleraar en heeft zijn sporen als sport- 

aikibudo- en judoleraar ruimschoots verdiend en 

niet alleen binnen Shi-Han, hij heeft ook op 

andere judoscholen lesgegeven. Als bestuurslid 

technische zaken ben ik natuurlijk erg blij met 

deze inzet. Verder hebben we te maken met een 

periode van twee weken dat we niet in De Fluit 

terecht kunnen. We hebben met kunst en 

vliegwerk nog wat ruimte kunnen vinden, door op 

de vrijdag de judolessen in gymzaal De Heuvel te 

geven. We realiseren ons dat dit voor de 

leerlingen op de maandag en dinsdag niet ideaal 

is. We konden echter op hele korte termijn geen 

andere ruimte vinden, waar we met judo terecht 

kunnen. De aikibudolessen zijn verplaatst naar 

gymzaal Het Lien, op de dinsdagavond. We gaan 

op de vrijdag van de judolessen een feestje 

maken.  

 

Laat het duidelijk zijn dat ook ik weer erg veel zin 

heb in dit nieuwe seizoen. Laatst heb ik op de 

vrijdag weer als invaller wat lessen gegeven en 

het doet me goed dat de ik zie wat voor leuke 

groepen we hebben, vol met enthousiaste 

kinderen en uiteraard ook volwassenen. Dit 

laatste slaat natuurlijk op “mijn” eigen 

seniorengroep, waar het lesgeven voor mij echt 

een eigen feestje is. We zijn dan ook weer druk 

bezig om leerlingen op te leiden naar hun 

volgende graad, zwarte band of nog hoger. Voor 

mij zijn onze judoka’s ook een reden geweest om 

destijds de functie van bestuurslid technische 

zaken in te vullen, niet vanwege de functie, maar 

vanwege onze fantastische judoka’s.  

 

Ook wil ik jullie vragen om ideeën aan te leveren 

over wat voor activiteiten wij nog meer kunnen 

gaan organiseren. Judo voor volwassenen, 

zelfverdediging, bijvoorbeeld voor jeugd en 

volwassenen, leren vallen of beter gezegd 

bewegen met zelfvertrouwen en hierbij denk ik 

aan ouderen. Wij zitten in een fase waarin Shi-

Han zich verder moet ontwikkelen. Uiteraard wel 

in het verlengde van wat we doen, we blijven van 

oorsprong natuurlijk een judovereniging. Ik hoor 

graag van jullie, de leden, ouders of wie ook 

maar een bijdrage wil leveren, wat jullie voor 

gedachten en denkbeelden hierover hebben. We 

zijn per slot van rekening een vereniging en we 

horen graag van de leden. 

 

 

Paul de Witt (Bestuurslid Technische Zaken) 

 

 

 

Strand training 2015 
 

 

lk seizoen organiseert judovereniging 

Shi-Han een strandtraining om het 

judoseizoen officieel te openen.  

Samen met Stompwijk’92 wordt er elk seizoen 

een heuse judotraining op het strand gegeven. 

Maar dit seizoen was het anders, judovereniging 

Shi-Han bestaat namelijk 40 jaar. En dat moest 

gevierd worden. En dus nodigde we dit jaar 

meerdere judoverenigingen/ clubs uit om deel te 

nemen aan deze training. En zo stonden er 

zondag 20 september, 50 judoka’s van Shi-Han, 

Stompwijk’92, Greenfit en Budoclub Voorburg op 

het strand. Onder leiding van Eric van Leeuwen, 

gaven diverse judoleraren van Shi-Han, 

Stompwijk’92 en Budoclub Voorburg een 

gevarieerde training voor jong en oud. En het 

blijft een mooi gezicht, als je al die kinderen in 

judopakken op het strand ziet met op de 

H 
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achtgrond de zee. Heerlijk. En wat hadden de 

kids een lol. Maar er werd ook flink getraind. Zo 

werden er allerlei worpen beoefend en was er op 

het einde van de training een randori. Het geheel 

werd afgesloten met een leuk eindspel. En wie 

jarig is moet trakteren. En dus was er na afloop 

van de training cake met limo voor alle kids.  

Bij deze willen we alle ouders, vrijwilligers, 

judoleraren en alle verengingen bedanken voor 

hun hulp en deelname. Last but not least willen 

we initiatiefnemer Eric van Leeuwen bedanken 

voor zijn enthousiasme en zijn inzet. Was weer 

een mooie training en een mooie dag. 

Wat ons betreft tot volgend seizoen! 

 

 

De activiteitencommissie 

 

 

 

Vooraankondiging Sint en 
Pieten feest 

 

 

p 27 november wordt er door Shi-Han 

in samenwerking met Sinterklaas weer een 

Sint en Pieten feest georganiseerd. De 

voorbereidingen zijn in volle gang. Het feest is 

voor judoka’s tot en met 8 jaar. 

Binnenkort ontvangt u hier meer informatie over. 

Hou de mail en website dus goed in de gaten! 

 

 

De activiteitencommissie 

 

Vrijdagavondcompetitie  
9 oktober 2015 

 

 

e opkomst was deze maal erg 

teleurstellend. Maar toch mocht het de 

pret niet drukken. Nadat de judoka’s waren 

verdeeld konden de wedstrijden beginnen. Dar 

kwamen weer mooie partijen uit. Na afloop was 

er weer wat lekkers. 

De volgende wedstrijd is 15 januari, dan hopen 

dat de opkomst beter is dan deze keer. 

 

 

De activiteitencommissie 

 

 

 

 Gewijzigd lesrooster 
wegens gesloten De Fluit 

 

 

portcentrum De Fluit is vanaf maandag 

26 oktober t/m vrijdag 6 november 

niet beschikbaar. Ook onze budozaal is 

niet beschikbaar. Dit alles wegens een tijdelijke 

noodopvang voor vluchtelingen.  

 

Waar kan je in die periode sporten?  

 

We hebben de volgende gymzalen kunnen 

reserveren: 

 JUDO - Gymzaal De Heuvel op vrijdag 30 

oktober en 6 november aanstaande van 

17.30-21.30 uur. 

(locatie: Burgemeester Roeringlaan 6, 50 

meter rechts achter Kruisheuvelkerk, zaal een 

linkerzijde) 

 AIKIBUDO - Gymzaal Het Lien op dinsdag 27 

oktober en 3 november aanstaande van 

19.30-21.00 uur. 

(locatie: Leenkamp 11, vanaf parkeerterrein 

rechts tussen school en huizen, ingang zaal 

aan linkerzijde) 
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Alle judolessen van de maandag- en 

dinsdagavond gaan tijdelijk samen naar de 

vrijdag. 

 

De lestijden en groepen zijn als volgt: 

 Groep 1 - 18.00-19.00 uur, lessen voor de 

kleuters en de judoka’s jeugd van de eerste 

uren  

(ma 17:15-18:15, di/vr 17:00-17:30, di/vr 

17:30-18:30)  

 

 Groep 2 - 19.00-20.00 uur, lessen voor de 

jeugd tweede uren  

(ma 18:15-19:15, di/vr 18:30-19:30)  

 

 Groep 3 - 20.00-21.30 uur, training voor de 

judoka’s jeugd van de derde uren en de 

senioren  

(ma 19:15-20:15 + 20:15-21:15, vr 19:30-

20:30 + 20:30-21:30) 

 

Deze twee unieke vrijdagen worden superleuk en 

heel bijzonder. 

 

Wij zorgen voor extra Shi-Han leraren en gaan er 

met jullie wat moois van maken. 

 

 

André Nieuwenhout (Voorzitter)  
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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!  
 

03 oktober  Firez Gulonov 

07 oktober  Marion Vink 

08 oktober  Lucas van den  Hurk 

12 oktober  Roy Knijnenburg 

15 oktober  Jelt Verberne 

21 oktober  Darshan Dewkalie 

23 oktober  Owen van Hooijdonk 

28 oktober  Christopher Carrot 

   

05 november  Sieb Troch 

07 november  Milena Nelck 

11 november  Casper Turk 

16 november  Bram van Toor 

17 november  Marciano Vink 

17 november  Beer Zweekhorst 

19 november  Jagger van der Kloet 

25 november  Sem van Berge Henengouwen 

   

01 december  Alex de Beurs 

09 december  Collin Troch 

14 december  Tobias Haantjes 

24 december  Max Eleveld 

31 december  James Landman 

31 december  Matthijs Winnink 
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mailto:info@shi-han.nl
mailto:tc@shi-han.nl

