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In dit nummer: 

⇒ Van de voorzitter 
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kampioenschappen 

⇒ Wedstrijdverslagen 

⇒ Vrijdagavond-
competitie 

⇒ Van de penning-
meester 

Voor de agenda 

30 jun-3 sep: zomer-
vakantie 

3  sep: begin judoseizoen 
2007-2008 

Wedstrijdagenda 

23-24 jun: Xia Ji 

29 jun: Vrijdagavond-
competitie Shi-Han 

8-9 sep: Jubileumtoernooi 
Budo Sport Rust 

7 okt: Tegeltjestoernooi 

28 okt: Instaptoernooi 

1 dec: Chitari 

����Van de voorzitter 
et judoseizoen is afgelopen, we hebben even pauze vanwege de 
vakantie. Het kamp was één van de laatste activiteiten van dit jaar. 
We moeten nog steeds de vrijdagavondcompetitie afsluiten. Het 

toernooi van vrijdag 8 juni is verzet, omdat veel deelnemers en organisatoren 
op die avond verhinderd zijn. Het wordt in elk geval nog vóór de vakantie op 
29 juni gehouden. Dit was het eerste seizoen van de vrijdagavondcompetitie. 
Deze competitie geeft beginnende judoka's van Shi-Han en Stompwijk'92 de 
gelegenheid wedstrijden te doen in een vertrouwde omgeving. Het toernooi is 
bewust kleinschalig en de scheidsrechters van de JBN hebben gewoon hun 
judopak aan. Het is dus een omgeving om aan wedstrijdjudo te wennen. 
 
Terugkijkend constateer ik dat iedereen tijdens de examens goed zijn best 
heeft gedaan. De leraren waren zonder uitzondering erg tevreden met de 
vorderingen. Ook de 1e dan van Kevin Vink is het vermelden waard. Zoals de 
laatste jaren gebruikelijk is, slaagde ook Kevin meteen de eerste keer voor 
zijn examen. Kortom, kwaliteit in de vorm van een goede voorbereiding blijft 
een sterk punt van Shi-Han. 
 
Natuurlijk mag ik de clubkampioenschappen van 13 juni niet vergeten. 
Ondanks moederdag vonden 55 judoka's en hun familie de weg naar de Fluit 
om er een echt judofeest van te maken. Bob Bakhuis werd judoka van het 
jaar en ontving de Frans La Vos-wisseltrofee uit handen van Anita La Vos. 
Deze wisseltrofee ter nagedachtenis aan ons erelid Frans La Vos, die in 2006 
overleed, werd dit jaar voor het eerst uitgereikt. Frans heeft zich altijd sterk 
gemaakt voor het judo en met name voor breedtesport. De aanwezigheid van 
de Mees (dhr. Verhagen) en zijn vrouw, ons lid van verdienste Rinus Smit en 
zijn echtgenote, en de families La Vos maakten het tot een feestelijke 
Shi-Han-gebeurtenis. 
 
Bij de senioren kunnen we Linda v.d. Helm weer in ons midden sluiten. Linda 
beoefende ruim een jaar lang jiujitsu, maar het judo bleef toch trekken. Ook  
Oscar Wiegel is tijdelijk terug. Hij is verhuisd naar het zuiden van het land, 
maar zijn werk brengt hem op dit moment bij ons in de buurt. Hij kan het 
dan ook niet laten om mee te trainen. We zijn blij dat we hen weer in onze 
gelederen mogen begroeten. 
 
Ik kijk met plezier terug op het afgelopen seizoen en hoop dat het nieuwe 
minstens zo goed zal zijn. En liefst een beetje beter. 
 
Dan blijft mij er niets anders over dan iedereen een goede vakantie te 
wensen. Tot ziens in het nieuwe judoseizoen! 
 
Jos Winnink 

(voorzitter) 
 

Lees verder ���� 
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Belangrijke data 

30 jun-3 sep: zomer-
vakantie 

3  sep: begin judoseizoen 
2007-2008 

����Open Capelse kampioenschappen 19 mei 
p deze zaterdagmiddag waren twee van onze wedstrijdjudoka's 
afgereisd naar Capelle aan de IJssel, Maarten van de Boom en Daan 't 
Hart. Vroeger zaten deze mannen qua gewicht nog regelmatig bij 

elkaar, maar sinds kort is Daan flink aan het groeien en moet hij het tegen de 
wat zwaardere jongens opnemen. 
 
In de klasse tot 55kg kwam Daan in zijn eerste partij vroeg op achterstand, 
maar wist dit met goed judo om te buigen tot een overwinning. Zijn 
tegenstander verkeek zich en werd met een overname vol op de rug gegooid. 
Na deze zware partij was Daan al snel weer aan de beurt wat hem weinig 
herstel tijd gaf, hij heeft gevochten voor wat hij waard was maar kon in zijn 
volgende partijen helaas de winst niet pakken, wel veel 
doorzettingsvermogen getoond. 
 
Maarten had het in zijn klasse ook niet bepaald makkelijk. In ongeveer 40 
minuten heeft Maarten vier partijen gedraaid. Hij heeft daarvan twee partijen 
gewonnen en had er eigenlijk nog eentje bij willen  hebben, maar een 
moment van onoplettendheid stond dit in de weg. De coach was erg tevreden 
over het uithoudingsvermogen van beide heren die altijd tot het uiterste 
gaan, goed gewerkt. 
 
Matthijs Winnink 

���� Shi-Han clubkampioenschappen 2006-2007 
a een jaar afwezigheid waren 
de Shi-Han clubkampioen-
schappen zondag 13 mei weer 

helemaal terug. Ondanks hevige 
concurrentie van Moederdag, kwamen 
ruim vijftig judoka's opdagen - vaak met 
vader én moeder. 
 
Als breedtesportvereniging, 
organiseerde Shi-Han het toernooi dit 
keer vooral onder het motto "meedoen 
is belangrijker dan winnen". Dit werd 
benadrukt door de aanwezigheid van judoka's van het bevriende Stompwijk 
'92, die ook een gooi naar de prijzen mochten doen. Het judominnende 
publiek kon de middag daarom toch volop genieten van aantrekkelijke 
wedstrijden. 
 
Na een welkomstwoord en korte uitleg van de scoretelling, was de vloer voor 
de judoka's. De deelnemers waren aanvankelijk ingedeeld in poules naar 
gewicht en ervaring, zodat ze zo goed mogelijk tot hun recht kwamen. Er 
werd dan ook door iedereen in een ontspannen sfeer naar niveau 
gepresteerd. 
 
Lees verder ���� 
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Belangrijke data 

30 jun-3 sep: zomer-
vakantie 

3  sep: begin judoseizoen 
2007-2008 

(vervolg "Shi-Han Clubkampioenschappen 2006-2007") 

Frans la Vos-wisseltrofee 
Tijdens de pauze werd traditiegetrouw even stilgestaan 
bij het verleden. In nagedachtenis van wijlen Frans La 
Vos, medeoprichter en jarenlange trekker van Shi-Han, 
kreeg Bob Bakhuys de gelijknamige wisseltrofee 
uitgereikt. Bob ontving hiermee de titel "judoka van het 
jaar" voor zijn tomeloze inzet en bijdrage aan de 
vereniging. Daarna gaven meesters Eric van Leeuwen en 
Ivo Zweekhorst een even tomeloze judodemonstratie, 
waarin ze in hoog tempo technische hoogstandjes aan 
het publiek toonden. 
 

Na de pauze volgde de open categorie jeugd, waarin de poulewinnaars 
konden uitmaken wie nu écht de winnaar was. Tijdens deze wedstrijden 
speelden leeftijd, gewicht en judoband geen rol. Daardoor moest een blauwe-
bander het wel eens opnemen tegen een twee keer zo lange tegenstander 
met zwarte band. Dit leverde verrassend felle partijen op, met een vaak wat 
minder verrassende uitkomst. Uiteindelijk werden prijzen in elf categorieën 
uitgedeeld, en ook voor de aanwezige moeders stond er nog een presentje 
klaar. 
 
Zie www.shi-han.nl voor de uitslagen en meer foto's. 

 
Ralph Oei 

����Instaptoernooi 6 mei 
an het einde van een vakantie is het altijd moeilijk op stoom 
komen. Dit gold voor Owen van Hooydonk en Daan 't Hart, die 
vandaag hun zwarte embleem in ontvangst hoopten te nemen. Dat 

lukte Daan, zodat dit zijn laatste instaptoernooi was. Gefeliciteerd Daan! Voor 
Owen zal dit pas de volgende keer zijn. 
 
Beide judoka's vergaten op de mat hun lesstof toe te passen. Owen dacht in 
zijn eerste twee partijen aan andere zaken dan judo. Gelukkig revancheerde 
hij zich in de twee vervolgpartijen. Dat leverde hem geen winst op, maar wel 
een tevreden coach. Owen, met deze vechtlust zie ik het volgende keer met 
vertrouwen tegemoet! 
 
In de eerste drie partijen draaide Daan meer tegen zichzelf dan tegen zijn 
tegenstander. Tot twee keer toe liet Daan zijn opponent eenvoudig winnen. 
Hij zette een mislukte tani otoshi in en maakte het zijn tegenstander zo wel 
erg eenvoudig. Daan zat zwaar ingedeeld en moest een groot beroep doen op 
zijn uithoudingsvermogen. Desondanks won hij zijn laatste twee partijen op 
karakter. De coach is voorzien van een bewogen middag. 
 
Ivo Zweekhorst 
 

Lees verder ���� 
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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: 
 
nieuwsbrief@shi-han.nl 
 
Bedankt! 

Contact 

Shi-Han 
Postbus 106 
2260 AC Leidschendam 
(070) 320 43 81 
info@shi-han.nl 
 
Giro 4498444 
KvK Haaglanden 
27264947 

Afmelden training 

Een keertje verhinderd? 
Meld  je dan even af: 
 
info@shi-han.nl, of: 
 
06 306 431 78 
(alleen bereikbaar tijdens 
lesuren) 

Alvast bedankt! 

���� Vrijdagavondcompetitie 29 juni 
rijdag 29 juni is de laatste vrijdagavondcompetitie van het seizoen 
2006-2007. Aanvankelijk zou deze worden gehouden op 8 juni maar 
wegens omstandigheden is deze verplaatst naar 29 juni. De 

wedstrijdjudoka’s en de judoka’s van Stompwijk ’92 strijden deze dag voor de 
laatste keer tegen elkaar om te zien wie de poulewinnaars zijn geworden. Het 
verslag van dit laatste toernooi lees je in de volgende nieuwsbrief van het 
nieuwe seizoen. Dus: vrijdagavondcompetitie 29 juni om 18.30 uur. Uiterlijk 
18.15 uur melden! 
 
Liesbeth Teunissen 

����Van de penningmeester 
Achterstallige contributie 2006/2007? Regel het snel! 

n tegenstelling tot voorgaande jaren blijft het betalen van de 
contributie flink achter. Shi-Han is een vereniging waarbij contributie van 
de leden de inkomstenbron is om zaken als zaalhuur e.d. te betalen. 

Zonder contributie geen vereniging. Zorg dat je contributie dus snel bij ons 
binnen is! 

Vakantie en contributie 
De zomervakantie loopt dit jaar van 2 juli t/m 3 september en dat 
betekent dat Shi-Han de deuren ook even zal sluiten. De laatste 
judoles valt dit jaar op vrijdag 29 juni, we zien je graag weer op de 
mat vanaf maandag 3 september. 

Contributie 2007-2008 
Voor het seizoen 2007-2008 gelden de volgende (ongewijzigde) jaartarieven: 
 
• 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 2007 tien jaar wordt, valt in de 
laagste contributiecategorie. Opzeggingen moeten ook voor 1 augustus aan 
ons zijn doorgegeven. Dit kan uitsluitend schriftelijk via post of e-mail. 
 
Gelieve het bedrag voor 1 oktober 2007 over te maken op giro 4498444 
t.n.v. Shi-Han te Leidschendam, o.v.v. "Contributie seizoen 2007-2008", 
 de naam van de judoka en je postcode-/huisnummercombinatie. Dit laatste  
is met name van belang als je met girotel of elektronisch bankieren betaalt. 
 
Mocht het in één keer voldoen van de contributie op bezwaren stuiten, dan  
valt er altijd wat te regelen. Met vragen over de contributie of de betaling kun 
je terecht bij onze penningmeester André Nieuwenhout, via 
penningmeester@shi-han.nl, ons algemene telefoonnummer of via je 
judoleraar. 

V
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