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In dit nummer: 

 Van de voorzitter 

 Van de 
penningmeester 

 Technische zaken 

 Hulp gezocht: 
Groepsouders 

Wedstrijdverslagen: 

 Clubkampioenschap- 
pen en Vrijdagavond- 
competitie 

Voor de agenda 

 26 augustus: 
Start seizoen 
borrel voor 
iedereen! 

 De lessen starten 
weer vanaf 
maandag 28 
augustus 

 3 september: 
Strandtraining 

 14 t/m 22 oktober: 
Herfstvakantie 
(geen training) 

 
Wedstrijdagenda 
 

 3 november: 

Vrijdagavond 

competitie 

 

 Van de voorzitter 

 
 

orgen beginnen de scholen weer. Ik hoop dat iedereen een 

prettige zomervakantie heeft gehad. Mijn vakantie in 

Denemarken was in ieder geval prima (Legoland!). 

Dit is de eerste nieuwsbrief van het seizoen en hopelijk niet de laatste. Vorige 

seizoen is het ons niet gelukt nieuwsbrieven te laten verschijnen. Helaas te 

weinig mensen beschikbaar. We kunnen wel wat hulp gebruiken. Maar 

blijkbaar is er geen behoefte aan informatie?  

 

Die behoefte blijkt er toch wel degelijk te zijn. Na positieve reacties van ouders 

op het idee, introduceren we dit seizoen groepsouders. Iets wat mij bekend is 

van de basisschool van mijn kinderen. Als bestuur willen we zo graag meer 

verenigingsgevoel en meer verbinding met jullie, als ouders van onze 

jeugdleden. De groepsouders gaan ons en jullie daarbij helpen! (later meer) 

 

We gaan het seizoen daarom goed starten: met een BORREL. Kom allemaal 

op zaterdagavond 26 augustus het seizoen starten! Iedereen is welkom. 

(Van 20:00 tot 22:00 uur, Clubhuis AZL, Zwembad De Fluit) 

  

Vorig jaar was een jubileumjaar. Ik denk daarbij aan de geweldige clinic van 

olympisch judokampioen Mark Huizinga. De foto’s zijn terug te vinden op de 

website. Evenals de foto’s van de laatste clubkampioenschappen. 

 

Vorige nieuwsbrief (juli 2016, zie nieuwsbrief archief) schreef ik terug te kijken 

op een roerig seizoen. Nu ben ik iets positiever. We hebben twee nieuwe 

leraren kunnen verwelkomen (hierover later meer). We zijn gestart met Jiu-

Jitsu op dinsdag en met het beschikbaar stellen van meer lesuren voor 

dezelfde contributie. De magere bezetting van een paar lessen zijn niet direct 

verbeterd. En ook hadden we ernstig tekort aan hulp voor structurele taken. 

 

Wil je ons helpen om de vereniging samen te kunnen draaien. Laat van je 

horen op info@shi-han.nl.  

 

Tot slot kan ik niet afsluiten zonder te melden dat we ook het komende seizoen 

starten met de strandtraining, op zondag 3 september (en vergeet de 

borrel niet op 26 augustus).  

 

Fijn jullie straks allemaal weer te zien op de judomat! 

 

André Nieuwenhout (Voorzitter) 

M
D 
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 Penningmeester 
 

e zijn druk bezig geweest met het 

digitaliseren van de contributiebrieven. 

Onlangs heb je deze in je emailbox 

mogen ontvangen. 

 

Voor het seizoen 2017-2018 gelden de volgende 

(ongewijzigde) 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 2017 

zestien jaar wordt, valt in de contributiecategorie 

tot en met 15 jaar. 

 

Graag verzoeken we je de contributie te voldoen 

voor 1 september 2017 op IBAN nummer 

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

Contributie 2017-2018 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 eerstvolgende les ontvang je de pas weer 

terug. 

 

Mocht het in één keer voldoen van de contributie 

een probleem zijn, dan valt er altijd wat te 

regelen. 

  

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 

2017-2018 (28 augustus).  

 

Let op: het eventuele lidmaatschap bij de 

Judobond dien je zelf te regelen. 

 

Veel plezier dit seizoen! 

 

 

Yvonne van Leeuwen (Penningmeester) 

 

 

 Stand van zaken 
judoleraren 

 

r zijn het afgelopen seizoen nogal wat 

wisselingen geweest van leraren, daarom 

wil ik jullie de stand van zaken voor het 

seizoen 2017-2018 uitleggen. Als eerste de twee 

nieuwe leraren die ons zijn komen versterken, 

Zhen van Mechelen en Cherelle Lukassen. Zhen is 

gediplomeerd judoleraar A en heeft al ruime 

ervaring in het lesgeven, o.a. bij Stompwijk ’92, 

waar hij samen met zijn vriendin lesgeeft. Hij 

traint nog zelf zeer actief en is altijd in voor 

activiteiten, zoals bijvoorbeeld de strandtraining. 

Cherelle geeft o.a. les bij Lu-Gia-Jen in Den Haag 

en heeft ook al de nodige ervaring in het lesgeven 

en wil zich ook via cursussen meer bekwamen in 

het vak van lesgeven. Zhen geeft het eerste 

jeugduur op maandag les en Cherelle op vrijdag 

het 2e jeugduur. Beide zijn technisch zeer vaardig 

en brengen daarom ook nieuwe kennis en 

inzichten mee. Wij zijn dan ook zeer blij met de 

komst van Zhen en Cherelle.  

 

 

 

W 

E 
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Als we gaan kijken naar de lesuren, dan ziet het 

schema voor de judoleraren er als volgt uit: 

 

Maandag 18.15 – 19.15 Zhen van Mechelen 

Maandag 19.15 – 20.15 Ivo Zweekhorst en 

Eric van Leeuwen 

Maandag 20.15 – 21.15 Paul de Witt 

Dinsdag Alle uren Erik Verhagen 

Vrijdag 17.00 – 17.30 Steven Villerius 

Vrijdag 17.30 – 18.30 Steven Villerius 

Vrijdag 18.30 – 19.30 Cherelle Lukassen 

Vrijdag 19.30 – 20.30 Paul de Witt 

Vrijdag 20.30 – 21.30 Paul de Witt 

  

Heupoperatie 

Helaas zal Erik Verhagen de eerste weken van het 

seizoen vervangen worden, omdat hij een 

heupoperatie ondergaat. Hij heeft al een hele 

periode erge pijn aan zijn heup en kan daar 

eindelijk aan worden geholpen. Ik wens Erik 

namens alle Shi-Hanners veel sterkte met zijn 

operatie.  

  

Overdracht 

Inmiddels heb ik mijn functie van bestuurslid 

technische zaken in goed overleg en op mijn 

verzoek overgedragen aan Steven Villerius.  

Dit brengt mij op het volgende. Uiterlijk aan het 

eind van het komende seizoen en misschien al 

aan het van dit kalenderjaar stop ik met lesgeven 

en mijn andere activiteiten bij Shi-Han. Dit heeft 

niets te maken met Shi-Han, maar met de keuzes 

die ik voor mijn nabije toekomst heb gemaakt. 25 

jaar heb ik met veel plezier lesgegeven en 

gecoacht en aan andere activiteiten meegedaan, 

ik heb daar altijd een hoge prioriteit aan geven, 

ook als het gaat om tijd vrijmaken. Die tijd wil ik 

nu aan andere zaken gaan besteden. Dat neemt 

niet weg dat ik veel moeite zal hebben met het 

afscheid nemen van mijn lesuren en leerlingen.  

 

Ik heb veel geleerd, maar vooral genoten van de 

judoka’s aan wie ik lesgeef en heb lesgegeven. 

Dat zijn judoka’s die mij ook veel hebben geleerd. 

Want dat weet ik inmiddels wel, als je een goede 

judoleraar wilt zijn zal je ook bereid moeten zijn 

om te leren van je leerlingen. De interactie, 

discussies en de humor, die je als leraar met je 

leerlingen hebt is een van de dingen die mij altijd 

zullen bijblijven en waarvoor ik mijn leerlingen 

dankbaar ben. En “mijn leerlingen” is zeker niet 

arrogant bedoeld, integendeel, het is bedoeld om 

aan te geven hoe trots ik ben dat ik deze judoka’s 

mocht en mag lesgeven en ik dat altijd als iets 

bijzonders heb beschouwd, een eer.  

 

Ik wil de (oud)leerlingen en mijn vrienden (die 

twee gaan vaak ook naadloos samen) binnen de 

vereniging daarom ook bedanken voor hun 

bijdrage aan mijn eigen ontwikkeling en het 

plezier dat ik met het lesgeven heb mogen 

beleven. 

 

 

Paul de Witt (Bestuurslid Technische Zaken) 
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 Hulp gezocht 

Introductie Groepsouder 
en jij die betrokken persoon die wij 

zoeken? Daarnaast is het belangrijk 

om de lessen nog gezelliger en leuker 

te maken met meer leden. 

 

Groepsouders 

Dit seizoen gaan we aan de slag met 

groepsouders, ieder jeugduur heeft er minimaal 

1. Groepsouders zijn aanspreekpunt voor het 

betreffende lesuur. Zowel van de ouders naar de 

leraar als naar het bestuur en natuurlijk 

andersom. Een groepsouder is makkelijk 

benaderbaar voor vragen en helpt de leraar en 

het bestuur om de vereniging draaiend te 

houden.  Meld je aan op info@shi-han.nl geeft het 

door aan de leraar of bij mij. Ik zal de eerste 

lessen gaan vragen wie ik als groepsouder(s) 

mag noteren. 

 

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. 

 

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)  

 

 



Clubkampioenschappen 
e jaarlijkse clubkampioenschappen 

vonden op 9 april plaatst in de grote 

sporthal van De Fluit. Ruim 50 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 veel mooie 

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

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

Dit keer werd Danny van Leeuwen beloond met 

de titel  ‘Judoka van het Jaar’. Echt verdiend. 

Alle vrijwilligers bedankt voor jullie hulp. 

 

 

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.  

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. De eerstvolgende is op 3 

november. Tot dan! 

 

 

Het bestuur  

 

 

 

 

 

 

B D 

D 

mailto:info@shi-han.nl
http://www.shi-han.nl/
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Colofon: 

 
De Shi-Han-
nieuwsbrief 
verschijnt bij 
voorkeur 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 

 

 

 

mailto:info@shi-han.nl
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