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Voor de agenda 

12, 13 en 16 November: 
Judo examens Shi-Han 

14 nov: Algemene 
ledenvergadering 

19,20,23 nov: 
Familietraining 

24 dec. Tot 6 jan.: 
Kerstvakantie. 

 

���� Van de voorzitter 
o dit is alweer de tweede nieuwsbrief van dit seizoen. Allereerst wil ik 
de vele nieuwe leden van harte welkom heten bij Shi-Han. De 
toestroom van vooral de jongste leden is zo groot dat een wachtlijst 

nodig zal zijn dit jaar. Natuurlijk ben ik blij met de toeloop, maar de 
mogelijkheden om uit te breiden zijn helaas beperkt. Overigens bij Aikibudo 
(vanaf 12 jaar) hebben we voorlopig nog ruimte genoeg. De beperkingen zijn 
zowel de locatie, die we met anderen moeten delen als de beschikbaarheid 
van leraren. Binnen de beperkingen proberen we als bestuur het maximum te 
doen. 
 
Het zeer geslaagde zomerkamp was de afsluiting van het vorige seizoen. De 
strandtraining op de Wassenaarse slag op 15 september was een minstens zo 
mooie start van het nieuwe seizoen. Deze keer weer veel meer deelnemers 
dan vorig jaar. In totaal 85 judoka’s van Shi-Han en Stompwijk ’92 waren 
aanwezig en konden zich uitleven in judo- , spelletjes en het te water laten 
van meester Paul.   
 

 
 
De grote opkomst, het mooie weer en natuurlijk het strand zorgden voor een 
onvergetelijke dag.  
 
Op 30 september heeft een kleine delegatie van Shi-Han de Rotterdam 
Trophy 2007 bezocht. De Rotterdam Trophy is een van de weinige Super A 
toernooien. Daarom zijn de wereldtoppers aanwezig om punten te 
verzamelen om alsnog naar de Olympische Spelen in Beijing te kunnen. 
Elders in deze nieuwsbrief een korte verslagje. Naar welk evenement wij 
volgende keer gaan weet ik nog niet. De Wereldkampioenschappen Judo in 
2009, die in Ahoy in Rotterdam gehouden zullen worden, staan in elk geval 
op het verlanglijstje. 
 
De vrijdagavondcompetitie is 19 oktober weer van start gegaan. De 
belangstelling voor deze toernooitjes voor de beginnende judoka’s neemt toe. 
Ook buiten de verenigingen Shi-Han en Stompwijk’92 is er belangstelling 
voor deze toernooivorm. Het is op de eigen lokatie met scheidsrechters in 
judopak, zodat ze er niet zo afschrikwekkend streng uitzien. Maar het 
belangrijkste element is plezier in het judo. 
 
Lees verder ����  

Z 
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Wedstrijdagenda 

11 nov: Dan Competitie 

17 nov: Judo Zuidland 
Heenvliet 

18 nov: Tegeltjestoernooi 

25 nov: Instaptoernooi 

1 dec: Chitari 

2 dec: Lu-Gia-Jen 4-
seizoenentoernooi 
"herfst" 

7 dec: Vrijdagavond 
competitie 

16 dec: Tegeltjestoernooi 

 

 

 

 

(Vervolg van pagina 1)  

Een belangrijk moment zijn de examens die binnenkort weer gehouden zullen 
worden. De examens zijn bedoeld om te laten zien welke vorderingen er 
gemaakt worden. Je kunt voor deze examens dan ook niet zakken, maar 
afhankelijk van je vorderingen krijg je een nieuwe slip of zelfs een nieuwe 
band. Kortom niet iets om je zenuwachtig over te maken maar wel een 
moment om te laten zien wat je kunt. 

 
Op 14 novemer a.s. is weer de jaarlijkse algemene vergadering. André 
Nieuwenhout en Ralph Oei treden af. André is herkiesbaar als 
penningmeester/vice-voorzitter. Ralph stelt zich niet herkiesbaar. De stukken 
voor de algemene vergadering zullen tijdig beschikbaar worden gesteld aan 
de leden. 
 
Kortom de eerste helft van het seizoen is al weer aardig op weg. 

Jos Winnink (voorzitter) 

���� Strandtraining 2007  
Wassenaarseslag, 15 september.  
 

ederom werd ons jaarlijkse strandtraining vergezeld van 
schitterend weer. Maar liefst 85 judoka’s waren op dit evenement 
afgekomen….  

 
Na een stevige warming-up [rennen van de branding tot de duinen en terug] 
werden de judoka’s in groepen verdeeld. Deze groepen werden door onze 
leraren getraind op de diverse technieken.  

Aansluitend het Piraten spel: het roven van piraten van een ander nest…. Tot 
slot werd er gezwommen, met de grote traditie: Meester Paul met pak en al 
in de zee. Deze actie was niet in de planning, maar dank aan het eigen 
initiatief aan diegenen die dit weer tot stand hebben gebracht.  

Tot slot een woord van dank aan diegenen die, geheel belangeloos, deze dag 
tot succes hebben gemaakt: de leraren en ouders die voor het transport 
hebben gezorgd.  

 

Emile Dinaux en Eric van Leeuwen 

[De foto's staan op www.shi-han.nl. Klik op 'Fotoalbums'.]  
 

W 
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Belangrijk om te weten: 

Shi-Han stuurt geen 
noto's en geen 
acceptgiro's: zo houden 
wij de kosten laag. 

Al drie jaar op rij hebben 
wij de contributie niet 
verhoogd. 

Betaal zelf op tijd: 
bespaar de vereniging 
onnodige kosten. 

����Van de penningmeester 
Korting met de Ooievaarspas 

E Ooievaarspas is een initiatief vanuit de gemeente Den Haag en is 
als kortingspas geldig in alle buurgemeenten waaronder dus 
Leidschendam. Sinds enkele jaren is Shi-Han hierbij aangesloten en 

mogen we ons verheugen op een steeds grotere belangstelling van de 
Ooievaarspashouders. 
Op vertoon van de Ooievaarspas krijgt een lid 50% korting op de contributie. 
Verder organiseert de gemeente zo nu en dan interessante acties. Zoals het 
verstrekken van waardebonnen. Hiermee heeft menig Shi-Han judoka 
inmiddels een spiksplinternieuw judopak kunnen aanschaffen. 
Een Ooievaarspas in bezit en dat is nog niet bekend bij de penningmeester? 
Lever een kopie van de pas in bij de judoleraar en toon het origineel ter 
controle. De penningmeester handelt het dan verder af. 
Meer informatie over de Ooievaarspas is te vinden via onze website  
www.shi-han.nl en dan klikken op de banner Ooievaarspas bovenaan. 
 
Contributie nog niet betaald? 
Shi-Han hanteert een jaarcontributie. Dat wil zeggen dat de volledige 
contributie in een keer aan het begin van het seizoen (voor 1 oktober) door 
ons ontvangen dient te zijn.  
 
Ondertussen blijkt dat een aanzienlijk deel van de leden de contributie nog 
niet voldaan heeft. Graag aandacht hiervoor. Bij het niet (tijdig) voldoen van 
de contributie kunnen wij genoodzaakt zijn de toegang tot de lessen te 
ontzeggen. 
Maar de soep wordt natuurlijk niet altijd zo heet gegeten... 
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, telefonisch (070 320 43 81) of via je judoleraar.  
Zie hieronder onze tarieven en de wijze van betaling: 
 
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. 
 
Let op: Shi-Han stuurt geen acceptgiro en maakt geen gebruik van incasso. 
Gelieve het verschuldigde 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. 

D 
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����Volle judolessen 
elukkig voor Shi-Han melden zich steeds meer beginnende judoka’s 
aan. De eerste lesuren op maandag en dinsdag zijn dan ook erg vol.  
 

Met ‘vol’ bedoelen we het maximaal aantal leerlingen waarmee nog op een 
verantwoorde wijze les kan worden gegeven. Er gelden hiervoor geen 
afgemeten hoeveelheden, maar slechts een indicatief aantal.  
 
Te allen tijde bepaalt de leraar van het desbetreffende lesuur het aantal 
judoka’s waarmee hij of zij op een verantwoorde wijze zijn oefenstof kan 
overdragen. Het aantal judoka’s kan op de dinsdag dus verschillen van de les 
op maandag omdat er bijv. meer begeleiding op het lesuur is.  
 
U kunt erop vertrouwen dat onze leraren de kennis en kunde bezitten om het 
aantal judoka’s per lesuur in te kunnen schatten. Daarbij komt dat de variatie 
in het lesgeven ervoor zorgt dat alle judoka’s de lesstof tot zich kunnen 
nemen.  
 
Mocht u hierover vragen hebben, stel ze dan gerust aan de desbetreffende 
leraar.  
 
Ivo Zweekhorst (Technische commissie) 

���� Algemene ledenvergadering 14 november 
November 2007 is er weer een algemene ledenvergadering van 
judovereniging Shi-Han. Daarin wordt o.a. het financieel verslag, 
verslag kascommissie, begroting 2007-2008 en het verslag van 

de Technische Commissie besproken. Verder wordt verteld wat de plannen 
zijn voor het seizoen 2007-2008 qua niet-judo activiteiten.  
 
Om de vier jaar moeten er weer “nieuwe bestuursleden” worden gekozen of 
herkozen. De functie van penningmeester is dit seizoen aan de beurt. André 
Nieuwenhout stelt zich herkiesbaar voor deze functie. 
 
Iedereen is van harte welkom om bij deze vergadering aanwezig te zijn. 
Dus hopelijk tot de Algemene Ledenvergadering op 14 november 2007 om 
20:30 in het vergaderzaaltje bij zwemvereninging AZL (naast de ingang van 
het zwembad). 
 
Ivo Zweekhorst (Technische commissie) 
André Nieuwenhout (Penningmeester) 

G 

14 
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Samenvatting: 

Stuur uw foto's! 

Teksten toevoegen 
mogelijk. 

Maak een reportage, 
geen detail. 

Max 1600 x 1600 pixels 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

���� Fotoalbums op website 

inds kort heeft onze website een broertje gekregen waar de nieuwe 
fotoalbum software gehuisvest is. Daar hebben wij veel ruimte en 
mogelijkheden om fotoalbums te plaatsen. Foto's zijn leuk om te delen 

en goed om nieuwe leden voor de vereniging te winnen: En het maken van 
mooie foto's is eenvoudiger dan ooit! Wij nodigen u uit om een reportage te 
maken voor de website. Let u alstublieft hierop: 

• Het fotoalbum moet interessant zijn voor bezoekers van onze website.  
Kies de foto's als een reportage: breng het hele event in beeld en 
meerdere deelnemers en niet alleen uw kind of partner. Probeer de 
foto's het verhaal te laten vertellen. Zodra het album geplaatst is, 
kunt u ook teksten insturen bij de foto's. 

• Een fotoalbum zal circa 10 tot 40 foto's moeten bevatten om 
interessant te zijn voor anderen. Plaats de foto's op een CD een geef 
die aan uw judoleraar. Deze zal zorgen dat deze CD uitkomt bij de 
webmaster. 

• Het beste kunt u de fotonummering van uw camera aanhouden. Als u 
weet hoe dat moet, hebben wij het liefst dat u foto's zelf voorbewerkt. 
De foto's moeten van het JPG-type zijn. De maximum maat is 1600 
pixels breed of hoog en de maximum grootte is 1 MB, maar probeer 
de foto's tussen de 300 KB en 500 KB te houden. Door de JPG-
compressie in te stellen op ca. 20% is dit mogelijk. 

Foto's zijn een mooi medium om te delen met andere leden en om nieuwe 
leden te enthousiasmeren! Als u vragen heeft over uw fotobijdrage kunt u 
gewoon even contact opnemen.  

René Maassen (Webmaster) 
 

p.s. Voor de techie's: u kunt ook rechtreeks naar de fotoalbums op: 

http://www-shi-han-judo.nl/webbenizer_photo.php 

De site is liquid en afbeeldingen schalen zich automatisch naar uw schermafmetingen. 

S 
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���� Rotterdam Trophy 
september ging een delegatie shi-han judoka's 
een dagje judo kijken in Rotterdam, bij de 
Rotterdam Trophy 2007. Dit is een groot 

toernooi waar alle wereldtoppers bij aanwezig waren. 
Spectaculair was het zeker, mooi judo, gezellig sfeer en niet 
te vergeten hele mooie tribuneplaatsen. Een verslaggever 
ter plaatse, onze eigen Samim, had het volgende te zeggen:  
  
“Ik vond het heel erg leuk dat ik naar de wedstrijden kon kijken. Nog een 

reden waarom ik het zo leuk vond was dat het mijn eerste keer was om naar 
de wedstrijden te kijken. Ze waren heel erg spannend en naar zulke 

spannende wedstrijden wil je natuurlijk met jouw teamgenoten en judo-

liefhebbers kijken. Ik hoop dat we in 2009 met z'n allen naar de WK kunnen 
kijken.”  
  
In de toekomst zullen we pogen vaker met zijn allen naar dit soort 
evenementen te gaan, zelfs met zoveel deelnemers dat de hele tribune 
Shi-Han oranje is gekleurd.  
  
Matthijs Winnink (secretaris) 
 

���� Familietraining 
ij Shi-Han wordt ongeveer 2x per jaar een familietraining gehouden. 
Dit houd in dat de ouders, grootouders of verzorgers van de judoka’s 
met de les mee mogen doen.  

U leert op een leuke manier wat er van de kinderen verwacht wordt tijdens 
de judoles. Zo leert u o.a. valbreken en hoe u een worp moet maken. Dit 
alles samen met u kind of kleinkind. Erg leuk dus!  
 
Deze training wordt gehouden de week na de examens. Dus 19, 20 en 23 
november mag u samen met uw kind meetrainen. De familietraining is er 
alleen voor de 1ste groepen tenzij door de leraar anders wordt aangegeven.  
 
Dus schrijf alvast in uw agenda 19, 20 en 23 november 
familietraining!  

 
Liesbeth Teunissen (Wedstrijdcommissie) 
 
 
 
 

 
    

30 
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Op 18 november en 16 
december zijn er weer 
Tegeltjestoernooien! 

���� Tegeltjestoernooi 
p zondag 7 oktober was het weer zover. Het eerste 
tegeltjestoernooi van dit seizoen.  
  

Namens Shi-Han deden 10 judoka’s mee. In groep 1 zaten Daan Veenstra en 
Laurens de Groot. Daan had al een keer meegedaan en wist een beetje hoe 
het ging. Daan wist alle wedstrijden te winnen. Soms ging het moeizaam, 
maar zijn derde wedstrijd won hij in 4sec. al! Wie het wat moeilijker had was 
Laurens. Hij was voor het eerst op het toernooi. Laurens vocht voor wat hij 
waard was, maar verloor helaas al zijn wedstrijden. Omdat hij zo moedig 
door ging, kreeg hij nog bonuspunten en zo had hij toch 10 punten 
gewonnen!  
  
In groep 2 zaten Thomas Koopman, Niels Bauman, Owen van Hooijdonk, 
Bram van Toor, Ruben Perk, Tristan Rondeltrap en Niels Boender. Niels 
Boender vond de houdgreep het leukste. Hij won er maar liefs 2 keer mee. 
Thomas, Bram en Ruben zaten in dezelfde poule. Thomas deed het erg goed, 
hij won ook al zijn wedstrijden. Bram had het wat zwaarder, maar deed heel 
goed zijn best. Hij won er 2. Ruben was er ook voor het eerst op het toernooi 
en nog niet zo lang op judo. Hij verloor al zijn wedstrijden, maar niet zonder 
gevecht. Ik was super trots dat je toch door bleef gaan, ondanks dat hij te 
zwaar was ingedeeld. Ook hij kreeg bonuspunten, voor zijn inzet. Owen is al 
wat ervaren. Hij won alle wedstrijden en verbrak het record van Daan. Owen 
won met een heupworp in 2 sec zijn wedstrijd! Niels Bauman had eerst een 
gelijk spel en won hij met een houdgreep zijn laatste partij. Tristan begon 
goed, maar kreeg het later zwaar. Hij won zijn eerste partij, maar heeft goed 
gejudood.  
  
In de laatste groep zat 1 deelnemer, Alex Sieders. Ook voor hem was het de 
eerste keer. De specialiteit van Alex is de Tai O toshi. De armworp probeerde 
hij dan ook vaak. Het leverde hem dan ook 11 punten op. Elke 30 punten is 
een tegeltjes waard.  
  
Deze deelnemers hadden genoeg punten voor een tegeltje. Daan Veenstra, 
Thomas Koopman, Owen van Hooijdonk, Tristan Rondeltrap en Niels Boender.  
  
Al om al een leuk toernooi, iedereen deed zijn uiterste best. Toby en ik zijn 
super trots op jullie. Op 18 november is er weer een tegeltjestoernooi. Ik 
hoop jullie dan weer allemaal te zien. Heb je niet meegedaan en lijkt het je 
leuk, vraag dan een aanmeldingbrief aan je judoleraar.  
  
Liesbeth Teunissen (wedstrijdcommissie) 

O 
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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 
rijdag 20 oktober was het weer zover. De eerste vrijdagavond 
competitie van het seizoen. In totaal waren er 16 judoka’s van 
Stompwijk’92 en Shi-Han samengekomen om wedstrijdervaring op te 

doen. Op een leuke en speelse manier werd geleerd hoe het er in een 
wedstrijd aan toe gaat.  
 
De allerkleinste, en hij was klein, liet zien dat lengte niet belangrijk is. Inzet 
en enthousiasme zijn de kernwaarden. Iets wat alle judoka’s hadden. Er 
kwamen leuke partijtjes uit. Zo leerde de één niet te springen bij een 
wedstrijd en de andere dat vasthouden bij een houdgreep helpt een wedstrijd 
te winnen.  
 
Na afloop konden judoka’s hun dorst lessen met limonade. Iets wat na deze 
inspanning zeer welkom is. Kortom een leuke leerzame ervaring waarbij 
iedereen punten kon verdienen. En die punten nemen ze mee naar de 
volgende wedstrijden. Bij de laatste vrijdagavondcompetitie van het seizoen 
worden alle punten bij elkaar opgeteld en zijn er leuke prijzen te verdienen.  
 
Lijkt het je leuk en heb je dit keer niet meegedaan, geef je dan voor de 
volgende keer op!  De eerst volgende vrijdagavondcompetitie is 7 december 
2007. Let op de uitnodiging op het prikbord! Tot dan! 
 

����Dan Examens 
en aantal leerlingen van Shi-Han gaat proberen om hun zwarte 
band te behalen. Dit is een officiële gebeurtenis en anders dan het 
behalen van de andere kleuren. Heb je de zwarte band dan ben je 1ste 

dan houder. Het examen bestaat uit twee gedeeltes. De diverse verplichten 
worpen laten zien en kata’s. Kata is een formele oefening van een 
aaneenschakeling van verdedigingstechnieken, aanvalstechnieken, standen, 
en verplaatsingen. De kata’s zou je mogen weg laten als je, in de aanloop 
van je examen, in wedstrijden 100 punten of meer scoort.  
 
Toby Hollen, Bob Bakhuys en Kevin Vink proberen dus punten te scoren op 
diverse wedstrijden. Op zaterdag 13 oktober stonden Toby en Kevin op de 
mat van het Hang-on toernooi. Daar streden zij tegen anderen maar helaas 
ook tegen elkaar om die belangrijke punten te verzamelen. Kevin heeft zijn 
1ste Dan al binnen en gaat voor zijn 2de Dan. Hij moet 5 series kata doen of 
100 punten halen en dan mag hij er drie laten vallen. Ik wil alle judoka’s 
succes wensen met de aanloop naar het examen. Bob is helaas even 
uitgeschakeld. Door pech heeft hij zijn enkelbanden ingescheurd en kan 
voorlopig niet sporten. Ik wil hierbij dan ook Bob, die ook assisteert met 
lesgeven, veel beterschap en sterkte wensen.  
 
Liesbeth Teunissen (wedstrijdcommissie) 

V 

E 


