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In dit nummer: 

 Van de voorzitter 

 Van de 
penningmeester 

 Technische zaken 

 Clubkampioen-
schappen 

 Judokamp 

Wedstrijdverslagen: 

 Vrijdagavond 
competitie 

Voor de agenda 

 De lessen starten 
weer vanaf 
maandag 29 
augustus 

 11 september: 
Strandtraining 

 15 t/m 23 oktober: 
Herfstvakantie 
(geen training) 

 30 oktober: 
Jubileumdag 

 
Wedstrijdagenda 
 

 4 november: 

Vrijdagavond 

competitie 

 

 Van de voorzitter 

 
 

e eerste helft van het jubileumjaar ‘40 jaar Shi-Han’ is voorbij. 

Aan het genieten van een vrij weekend, na de week ervoor als 

judopartner te hebben gefungeerd bij een examen voor de 3e Dan judo (derde 

zwarte band). Mijn goede vriend Steven Villerius is daar geslaagd met een zeer 

goed examen.  

 

Al zeg ik het zelf natuurlijk. Maar wat zijn we als vereniging trots op zo’n 

voorbeeld. Een resultaat als gevolg van inzet en discipline. Gelukkig ontvingen 

we ook de welgemeende complimenten en felicitaties van verschillende hogere 

dangraadhouders. En dat is niet standaard! 

 

Verder kijk ik terug op een roerig seizoen. Fijn om dan te zien dat we de 

schouders eronder zetten om samen vooruit te gaan. Een van de minder 

plezierige beslissingen in de ledenvergadering was de allereerste (!) 

contributieverhoging sinds 2004. Daarnaast ook de problematiek die we 

ondervinden door dun bezette lesuren en een structureel tekort aan leraren en 

vrijwilligers. Hieroor hebben we bijvoorbeeld lessen anders ingepland. 

 

Komend seizoen gaan we een aantal dingen (anders) aan-/oppakken die je als 

lid soms wel en soms zeker niet zult merken. Maar dat we er als vereniging 

tegenaan moeten staat vast. 

 

Jullie ondersteuning hebben we hard nodig. We zijn niet voor niets een 

vereniging. Daarbij merken we dat het lastig is om jullie te vinden voor 

(structurele) kaderfuncties. Dus we willen het proberen met kortdurende 

klussen om de taken evenwichtiger te gaan verdelen. Let op wat jij kan doen 

voor de vereniging.  

 

Vragen die we hebben liggen zijn bijvoorbeeld het regelen van deze 

nieuwsbrief (maximaal 5x per jaar). Je hoeft dan zeker niet zelf te schrijven 

(mag wel), maar het uit handen nemen van het regelwerk zou ons al een hoop 

schelen. Daarnaast zoeken we ook naar algemene ondersteuning in de 

communicatie (redactie en advies), ondersteuning bij de judozaal en het 

leggen van de judomat. 

 

Aarzel niet om je interesse aan ons kenbaar te maken voor een (grote of 

kleine) rol om de vereniging samen te kunnen draaien. Laat van je horen op 

info@shi-han.nl.  

 

D 
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Vanaf hier wil ik, zonder uitzondering, alle 

vrijwilligers ontzettend bedanken voor hun 

toegewijde inzet. Dank jullie wel! Zonder jullie 

staat alles stil. 

 

Tot slot kan ik niet afsluiten zonder te melden dat 

we ook het komende seizoen starten met de 

strandtraining, op zondag 11 september. En 

houdt ook zondag 30 oktober in je agenda vrij 

voor een supergave jubileumdag. Een 

topactiviteit als hoogtepunt in ons jubileumjaar! 

 

Als je je stem aan het bestuur wilt laten horen, 

aarzel niet: bestuur@shi-han.nl 

 

Een prettige vakantie allemaal. Geniet ervan en 

gezond weer op de mat! 

 

 

André Nieuwenhout (Voorzitter) 

 

 

 

 Penningmeester 
 

e zijn druk bezig geweest met het 

digitaliseren van de contributiebrieven. 

Onlangs heb je deze voor het eerst in je 

emailbox mogen ontvangen. 

 

Voor het seizoen 2016-2017 gelden de volgende 

jaartarieven: 

 Kleuterjudo € 110,00 

 Voor leden tot en met 15 jaar € 160,00 

 Voor leden vanaf 16 jaar € 200,00 
 

De peildatum voor de leeftijd is 1 augustus 

voorafgaande aan het seizoen. Voorbeeld: een 

judoka/aikibudoka die op 7 augustus 2016 

zestien jaar wordt, valt in de contributiecategorie 

tot en met 15 jaar. 

 

Graag verzoeken we je de contributie te voldoen 

voor 1 september 2016 op IBAN nummer 

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

Contributie 2016-2017 het lidnummer en de 

naam. Het lidnummer staat op de contributiebrief 

vermeld. 

 

Degene die gebruik maakt van 

de Ooievaarspas verzoeken 

wij tijdens de eerste les de 

pas in te leveren bij de leraar. 

De leraar zorgt ervoor dat de 

pas bij de penningmeester 

terecht komt, zodat de pas gescand kan worden. 

De eerst volgende les zal de leraar de pas weer 

terug geven. 

 

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, betaling of 

de Ooievaarspas kun je terecht bij de 

penningmeester, via penningmeester@shi-han.nl. 

 

Ten slotte nog voor degene die helaas besluiten 

het lidmaatschap op te zeggen. Graag ontvangen 

wij de opzegging uiterlijk voor aanvang seizoen 

2016-2017.  

Let op: het eventuele lidmaatschap bij de 

Judobond dien je zelf te regelen. 

 

Fijne vakantie! 

 

 

Yvonne van Leeuwen (Penningmeester) 

 

  

W 
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 Judo terugblik op het 
afgelopen seizoen 
 

 

ls bestuurslid Technische Zaken kijk je 

toch met een judobril terug op het 

afgelopen seizoen. En dan kijk ik naar de 

strandtraining, en de vrijdagavondcompetitie, 

met grote dank aan de activiteitencommissie. 

Maar ook naar de 1e dan van Daan ’t Hart en de 

3e dan van Steven Villerius. Twee judoka’s die 

van jongs af aan bij Shi-Han hebben gejudood en 

die hun dangraden dubbel en dwars hebben 

verdiend, want ze hebben er hard voor gewerkt. 

Helaas zien we steeds minder judoka’s die door 

willen gaan.  

 

Judo is een bijsport en dat is jammer. Alle 

judoka’s die zijn doorgegaan zullen zonder 

uitzondering bevestigen dat judo hen meer heeft 

gebracht dan enkel een zwarte band. Bijvoorbeeld 

leren samenwerken, er zijn maar weinig sporten 

waar je zo afhankelijk bent van je 

trainingsmaatje.  

 

Als ik zie hoe in het lesuur voor volwassenen 

iedereen met elkaar samenwerkt, dan vind ik het 

een eer dat ik aan deze groep mag lesgeven. Al 

was het alleen maar het plezier, de humor en de 

interactie die dat lesuur bijzonder maken. Nieuwe 

leerlingen, ook met witte band, worden 

opgenomen alsof het de normaalste zaak van de 

wereld is. En dat heeft alles met judo te maken.  

 

Ik hoop dat judojeugd en ouders gaan zien wat 

judo allemaal kan betekenen, want als kader zien 

we een tendens dat judoka’s steeds jonger 

stoppen met judo. En helaas geldt dit voor meer 

sporten.  

Ook was er op de laatste vrijdagavondcompetitie 

maar één deelnemer van onze eigen vereniging, 

alle deelnemers waren van andere verenigingen.  

Misschien moeten wij als kader nog meer laten 

zien hoe gek wij zijn van judo.  

 

We zijn dan ook hard bezig om volgend seizoen 

meer te gaan doen voor onze judoka’s. We laten 

jullie daar in het begin van het volgende seizoen 

meer over horen.  

 

En we doen op 10 september mee aan het 

Heuveltoppersfestival (President Kennedyplein in 

de Heuvelwijk) om de jeugd kennis te laten 

maken met verschillende sporten. En natuurlijk 

judo in het bijzonder. Wat zou het leuk zijn als 

onze eigen judojeugd daar ook komt om andere 

kinderen enthousiast te maken. Rest mij om 

iedereen een hele fijne vakantie toe te wensen en 

we zien elkaar terug in het nieuwe seizoen. En 

dat nieuwe seizoen begint op maandag 29 

augustus. 

 

 

Paul de Witt (Bestuurslid Technische Zaken) 

 

 

 

 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 

Zoals ik eerder al aangaf zijn we op zoek naar 

ondersteuning. 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 wat de 

mogelijkheden zijn. 

 

A 

B 
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Meer vriendjes/vriendinnetjes 

Om Shi-Han sterker en nog gezelliger 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  

weerbaarder wordt en dat je voor de rest van je 

leven veilig kan vallen. Altijd handig nietwaar?  

 

 

André Nieuwenhout (Voorzitter)  

 

 

 

 Examens judo 

 

ok in juni van dit jubileumjaar waren 

weer de halfjaarlijkse examens bij Shi-Han.  

Na alle oefening tijdens de lessen was het 

nu aan de judoka's om te laten zien wat ze 

hadden geleerd. Eerst een demonstratie van het 

belangrijkste van judo, het valbreken. Daarna 

een tal van beenworpen, heup- of 

schouderworpen en verschillende 

grondtechnieken zoals de bekende houdgrepen. 

Alle judoka's waren met glans geslaagd en 

konden hun slippen of banden (kyu) in ontvangst 

nemen. Geslaagd voor de gele band: Vinnie de 

Jager, Daniel Quist, Beer Zweekhorst, Justin 

Zwetsloot. Oranje band: Jeremy de Beer, 

Valentijn van Bergen, Sven Strijk. Blauwe band: 

Milena Nelck. 

 

 

Paul de Witt (Bestuurslid Technische Zaken) 

 

 

 

 

Clubkampioenschappen 
17 april 2016 

 

e jaarlijkse clubkampioenschappen 

vonden weer plaatst in de grote sporthal 

van De Fluit. Ongeveer 60 judoka’s van 

Shi-Han en Stompwijk’92 deden mee aan deze 

happening. Op 3 matten streden de judoka’s voor 

winst. Want iedereen wilde wel zo’n mooie beker 

winnen. En dat was te zien. Er waren erg veel 

mooie partijen te zien. Echt genieten. Foto’s zijn 

te zien op www.shi-han.nl en klik op fotoalbums.  

De clubkampioenschappen stonden in het teken 

van het 40-jarige bestaan van Shi-Han. Om die 

reden vonden we het een eer om Koos en Karla 

Verhagen (oprichters van Shi-Han) te benoemen 

tot ‘Judoka van het Jaar’. Echt verdiend. Alle 

vrijwilligers onwijs bedankt voor jullie hulp, 

zonder jullie was het niet zo’n mooi feest 

geworden. 

 

 

Vrijdagavondcompetitie 

 

e laatste vrijdagavondcompetitie van 

het seizoen. De belangrijkste avond van 

het seizoen want op deze dag worden de 

prijzen uitgedeeld. En dus was er weer een grote 

opkomst van fanatieke judoka’s die streden om 

de fel begeerde wedstrijdpunten. Erg veel mooie 

wedstrijden gezien.  

Wat wel jammer is, is dat er erg weinig judoka’s 

van Shi-Han meededen. Want buiten dat we het 

organiseren om dat we het leuk vinden, 

organiseren we het natuurlijk ook voor onze eigen 

judoka’s. De vrijdagavondcompetitie is een 

competitie voor alle beginnende judoka’s. Op een 

speelse manier willen we de judoka’s kennis laten 

maken met het wedstrijd gedeelte van de judo. 

Iets wat je dus niet mag missen. In de 

nieuwsbrief die wordt uitgegeven in het begin van 

het judoseizoen staan de nieuwe datums weer 

vermeld. 

O 

D 

D 

http://www.shi-han.nl/
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Judokamp 24 & 25 juni 
2016 

 

et judokamp. Gelukkig ging deze toch 

door. Voor het jubileumjaar was het idee 

om eens ver weg op kamp te gaan en 

meteen 3 dagen (normaal 2). Maar door te weinig 

aanmeldingen ging deze niet door. Om met een 

alternatief te komen moest de kampcommissie 

hard op zoek naar een nieuwe locatie en dat was 

geen gemakkelijke missie. Want alle locaties 

waren inmiddels bezet. Toen we eindelijk groep 

licht kregen bij voetbalvereniging SEV was er nog 

maar weinig tijd om alle activiteiten te bedenken 

en uit te werken. Maar de mannen van de 

kampcommissie werkten keihard door en 

organiseerden een fantastisch  

 

judokamp. 60 judoka’s van Shi-Han en 

Stompwijk’92 schreven zich in voor het kamp. De 

jongste was 3 en de oudste was 17 jaar. 

Geweldig! 

 

Op vrijdag kwamen de judoka’s aan en na het 

klaarmaken van de bedden werden de eerste 

spelletjes gedaan. Daarna in de schemering naar 

het terrein van Schakenbosch voor het 

welbekende smokkelspel. Vermoeid terug naar de 

locatie stond daar patat en een snackje op het 

menu. Nieuw dit jaar is dat we dit niet vanaf een 

bord maar gewoon zo van tafel aten, uiteraard 

wel op een tafelkleed. Daar heb je vast een beeld 

bij. Echt feest dus. De jongste deelnemers gingen 

daarna lekker naar bed. De oudsten werden 

ergens in de omgeving gedropt… Uiteraard met 

een begeleider die niet mocht zeggen hoe ze 

terug moesten komen. Zelf had ik wel verwacht 

dat iemand de locatie zou herkennen, maar tot 

mijn verbazing liep de groep niet naar 

Leidschendam maar naar Voorschoten. Gelukkig 

herkende ze toen wel de omgeving en liepen toen 

het hele stuk weer terug naar SEV.  

 

Om 7 uur moest ik echt iedereen waken. Iets wat 

ik normaal niet gewend ben. Na de ochtend 

gymnastiek hebben we met zijn alle gegeten. 

Inmiddels waren ook de kleuters aangeschoven 

want voor hun was een 2 daags kamp toch net 

iets te lang. Na een speurtocht door de wijk 

waarbij de kinderen allerlei opdrachten moesten 

uitvoeren en onderdelen van ‘hun soep’ moesten 

zoeken, werd de soep gegeten met een broodje 

knakworst die ze zelf moesten maken met een 

echt kampvuur. Terug op de kamplocatie hebben 

ze toen nog even vrij gespeeld en was het kamp 

weer tot een einde. Al met al een top kamp. Heb 

er erg van genoten.  

 

Vooruit kijkend op het nieuwe seizoen (zet 

in je agenda) 

11 september 2016: Onze jaarlijkse 

strandtraining vindt dan weer plaats. Heerlijk 

trainen in de frisse lucht. Met na afloop, als het 

weer het toelaat, een frisse duik voor diegene 

met een zwemdiploma.  

30 oktober 2016 Op deze dag organiseert Shi-

Han een jubileum dag. Veel willen we er nog niet 

over kwijt maar zet het alvast in je agenda. Deze 

dag is voor alle leeftijden en dus verwachten wij 

dat alle judoka’s hierbij aanwezig zijn. Meer info 

volgt nog. Via mail en website.  

 

Dus zet alvast in je agenda 

 11 september Strandtraining! 

 30 oktober 2016 Jubileum feestdag! 
 

 

 

Liesbeth Teunissen (Activiteitencommissie) 

 

 

 

 

H 
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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!  
 

In verband met de vakantie geen kalender 
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