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“Sterk in beweging”

De Molen 61
3995 AW  Houten

 Tel: 030 637 82 83
info@fysiodemolen.nl

www.fysiodemolen.nl
Specialisaties

• Manuele therapie
• Sportfysiotherapie: in onze praktijk werken NVFS ®

geregistreerde sportfysiotherapeuten. Dus mocht u een
blessure oplopen, dan staan wij borg voor een adequate
sportgerichte behandeling. Uitgebreide trainingsfacilitei-
ten zijn aanwezig.

• Kinderfysiotherapie
• Echografie van het bewegingsapparaat.

Therapie (individueel of in groepsverband)
• Revalidatie (na schouder-, heup-, knie-, enkel-, rug- of

nekoperatie)
• Therapie en training bij o.a. rug-, nek-, schouder- en

knieklachten
• (sport) Advies en sportcoaching.
• Kindergroepen “Fit Kids” (overgewicht, motorische ach-

terstand)
• Sport- en conditietesten.
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Ten tijde van schrijven van dit
voorwoord zitten we midden in
het  WK  voetbal.  Ons  land  is  in
Oranje gekleed en het Neder-
lands Elftal doet het tot nu toe
geweldig. Drie gewonnen wed-
strijden met prachtige doelpun-
ten. Sport is niet alleen een
hobby of sportieve bezigheid,
het gaat veel verder dan dat.
Het verbroedert, het brengt
mensen weer samen en het
brengt enorm veel plezier
(althans, als je mooi spel laat
zien (en wint)). Als we straks op
vakantie  gaan  en  we  laten
waar  dan  ook  ter  wereld  de
namen Robben en van Persie
vallen dan verschijnt er een
lach op het  gezicht  van je  ge-
sprekspartner en gaan er deu-
ren voor je open. Grote sporters
hebben een belangrijke voor-
beeldfunctie. Iedere seconde
wordt gevolgd en niets ontgaat
de camera’s. Zo laat het bijtin-
cident van Suarez diepe won-
den achter. Uruguay is inmid-
dels   naar  huis,  Suarez  voor
maanden geschorst en hopelijk
wordt zijn gedrag niet gekopi-

eerd door zijn voetbalvolgelin-
gen.

Respect voor de tegenstander
is een groot goed. Zo ook bij
judo.  Het  is  de  basis  van  de
sport.  Als  ik  dan  als  toeschou-
wer het afgelopen clubkampi-
oenschap bekijk dan ben ik erg
trots, op iedereen. De kinderen
strijden op een eerlijke manier
op de overwinning, Ik zie een
tomeloze inzet, soms een traan
maar vaker een lach. Teleurstel-
ling wordt even aan de kant
geschoven als de tegenstander
wordt gefeliciteerd. Geweldig
om te zien. Ook heel veel dank
aan de vele vrijwilligers die de
clubkampioenschappen weer
voor elkaar hebben gekregen
en Ron, de topper, die alles
weer fantastisch geregeld
heeft.

We hebben een prachtig half
jaar achter de rug. De opening
van het nieuwe judojaar, de
Kagami Biraki werd door velen
van ons bezocht. Ook waren er
veel kinderen, onze toekomst,
van  de  partij  en  hebben  som-

Juli 2014

SCHRIJVERIJENSCHRIJVERIJEN
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migen een hele mooie demo
laten zien.

Sportief gezien was er weer
veel te vieren, zowel op regio-
nale, nationale en internationa-
le  toernooien.  Zo  hadden  we
dit jaar 4 toppertjes op het NK
judo staan: Jonathan, Aron,
Lars en Goos van harte gefelici-
teerd. Jonathan had een echt
topjaar achter de rug, overal
waar hij komt, beginnen zijn
tegenstanders inmiddels te be-
ven. Hij werd zeer terecht geko-
zen tot Judoka van het Jaar!!

Ook  op  het  team  DK-12  en  -15
werd uitstekend gejudood. De
–15 groep wist zelfs een knappe
derde plaats te bemachtigen!

Bestuurlijk bleven onze presta-
ties ook niet onopgemerkt. We
werden door de Judobond tij-
dens de nationale Budodag in
Papendal als eerste vereniging
beloond met het Keurmerk JBN,
een keurmerk voor een goed
en veilig beleid.

Ook worden er activiteiten ont-
plooit om, zoals onze missie ook
laat zien, judo voor iedereen
mogelijk  te maken. Op 5 juli  or-
ganiseren we een open dag S-
judo waar mensen met een

beperking aan deel kunnen
nemen. Er hebben zich onge-
veer 10 deelnemers ingeschre-
ven.  Hopelijk  kunnen we na de
zomer met een speciale groep
starten.

Zo  gaan  we  ook  na  de  zomer
starten met een aparte meisjes-
groep en gaan we de lesinde-
ling iets veranderen om uitein-
delijk iedereen op zijn niveau
het beste uit zichzelf te laten
halen.

Een andere doelstelling is om
een gezellige vereniging te zijn,
voor  jong  en  oud.  Dennis  Mul-
der heeft in dat kader een
enorm geslaagd uitje georgani-
seerd naar een pretpark in Hel-
voirt.  Er  waren  maar  liefst  70
aanmeldingen. Dat geeft wel
aan dat er veel verbinding bin-
nen de leden zit en gezelligheid
voorop staat. We hebben als
vereniging een bijdrage ge-
daan in de ticketkosten, dat als
bedankje aan al die geweldige
kinderen die tijdens de Grote
Clubactie zo hun best hebben
gedaan. Dennis, fantastisch
georganiseerd. Compliment!

Medio 2015 gaat Thom van der
Heijden als secretaris na ruim 6
bestuurlijke jaren stoppen. De
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exacte datum houden we nog
flexibel, afhankelijk van wan-
neer we een geschikte kandi-
daat hebben gevonden voor
deze mooie vereniging. Thom
blijft daarna actief binnen de
Accommodatiecommissie. Heb
je interesse in opvolging? Als je
meer informatie hierover wilt
ontvangen dan kun je natuurlijk
altijd contact opnemen met
mij, 06 55392586 of via de e-
mail :

voorzitter@judogroothouten.nl.

Voor nu wens ik iedereen een
hele fijne en welverdiende zo-

mervakantie. Geniet ervan, ga
leuke dingen doen en we zien
elkaar hopelijk in september
weer.

Met vriendelijke groet,

Simon Peijnenborgh
Voorzitter Judovereniging
Groot Houten

Parelgras 3, 3994 NS  HOUTEN
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Op 11 januari vond de opening van het nieuwe kalen-
derjaar plaats.

KAGAMI BIRAKIKAGAMI BIRAKI

Het was weer een zeer ge-
slaagd evenement. Onze voor-
malige penningmeester Bert
Baars is nog even in het zonne-
tje  gezet.  De  opkomst  was
goed. Het overzicht was leuk,
de demonstraties super, de
hapjes heerlijk en de sfeer zat
er goed in. Dank aan iedereen
die  is  gekomen  en  dank  aan
iedereen die een bijdrage aan
deze gezellige Kagami Biraki

heeft gele-
verd!

Super!
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LESROOSTER 2014LESROOSTER 2014--20152015

Geachte ouder(s), verzorger(s),
beste judoka's,

Judovereniging Groot Houten
staat voor kwaliteit!

Om deze kwaliteit te verster-
ken, gaan we voor het komend
seizoen twee belangrijke wijzi-
gingen doorvoeren.

De eerste wijziging is het homo-
gener maken van de groe-
pen. Dit heeft betrekking op de
leeftijd en het judoniveau van
de judoka.

De tweede wijziging is het stan-
daardiseren van de lestijd, de
lessen van 3 kwartier worden
verlengd naar 1 uur. Uitzonde-

ring hierop zijn de instroom-
groepen voor nieuwe judoka’s
op dinsdag en donderdag
16.00u olv Ron van Lamoen en
zaterdag 09.00u olv Alexander
Eijskoot. Die lessen blijven 3
kwartier.

Dit heeft tot gevolg dat een
aantal judoka's gaat verschui-
ven van lestijd, lesdag en daar-
mee soms ook van judoleraar.
Iedereen is hier inmiddels over
geïnformeerd. Mocht u onver-
hoopt het bericht hebben ge-
mist, dan verzoeken wij u con-
tact op te nemen met de se-
cretaris:

secretaris@judogroothouten.nl.

Spaar voor uzelf en
voor Judovereniging
Groot Houten via

Positoos!

Ga voor meer informa-
tie naar en help GH:

http://
houten.positoos.nl/

Wijzigingen!
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NIEUW lesrooster 2014-2015

Dinsdag

16.00u Ron Instroom 5+6 jaar

16.45u Ron 5+6 jaar; witte band

17.45u Ron 7+8 jaar; wit en geel

18.45u Ron Wedstrijdploeg

19.45u Ron Leraren trainingsuur

20.45u LHe Fitness/aerobics heren

Woensdag

16.00u Ivo 7+8 jaar; witte band

17.00u Ivo 9+10 jaar; gele band

18.00u Ivo 11+12 jaar; geel wit

Donderdag

16.00u Ron Instroom 7+8 jaar

16.45u Ron 12 jaar+; TJU

17.45u Ron 9+10 jaar; witte band

18.45u Ron 11+12 jaar; oranje groen

20.00u Lex Senioren

21.00u Lex Kata

Vrijdag

16.00u Ron meidentraining

16.45u Ron 9+10 jaar; oranje

17.45u Ron S-judo

Zaterdag

09.00u Alexander Instroom 5+6 jaar

09.45u Alexander 7+8 jaar; witte band

10.45u Alexander 9+10 jaar; witte band
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IN THE SPOTLIGHTIN THE SPOTLIGHT

Menno Peijnenborgh

Hoe oud ben je? 14 jaar.
Hoelang zit je op judo? Bijna 7 jaar.
Welke band heb je? Blauw met 2 bruine slippen.
Wie is je judoleraar? Bij Groot Houten is dat Ron

van Lamoen. Daarnaast train ik 2 à 3 keer
per week bij Top Judo Utrecht met de ju-
doleraren Fred Sijnhorst, Marcel Houtzager
en 1 keer in de 2 weken met Erik Verlaan.

Doe je ook mee aan judo toernooien? Ja.
Heb je al veel gewonnen? Ja, heel veel.
Welk toernooi vond je het leukst? Groot Houten

toernooi, omdat dat gezellig thuis is.
Wat vind je het leukst aan judo? Dat je lekker kunt stoeien.
Wat is je favoriete worp? Voet-veeg.
Heb je broers of zussen ? Ja, Tim is mijn broertje.
Zo ja, zitten die ook op judo? Nee, Tim turnt.
Hebben papa of mama ook gejudood? Mijn vader judoot bij de vol-

wassenen.
Welke hobby’s heb je nog meer? Voetballen, spelletjes op de telefoon,

origami.
Op welke school zit je? De Heemlanden.
In welke groep? Nu nog heel even in de tweede
klas en na de zomer in de derde.
Heb je ook vriendjes /vriendinnetjes die judoën?
Ja, Goos, Max, Aron, Lars, Ruben en nog meer.
Heb je nog een vraag voor Groot Houten?  Nee.
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Twintig procent van de blessu-
res die bij judo ontstaan, betreft
een blessure aan de schouder
(bron: judobond).
Je kunt hierbij denken aan
overrekkingen, luxatie (uit de
kom), scheuringen van spieren
en pezen en botbreuken. Vaak
ontstaan deze door een te
hard of verkeerd ingezette
techniek of een te harde of
verkeerde landing.

Schouderpijn  kun  je  voelen  in
de  hele  arm,  soms  gaat  het
gepaard met prikkelingen en/
of  een  doof  gevoel  in  de  on-
derarm en/of hand. Ook kun-
nen de klachten uitstraling ge-
ven in de nek.

De schouder is een onderdeel
van de schoudergordel, een

complex en beweeglijk sys-
teem dat is samengesteld uit
meerdere gewrichten. De ge-
wrichten worden bij elkaar ge-
houden door het gewrichtskap-
sel, banden en spieren. Een
ingenieus systeem dat de enor-
me bewegingsvrijheid van de
schouder moet stabiliseren.

Als je een schouderblessure
hebt,  meldt  dit  aan  de  trainer.
Blijf er niet mee doorsporten. Je
loopt kans in een vicieuze cirkel
terecht te komen: De pijn zorgt
ervoor dat je jouw schouder
anders gebruikt, daardoor ont-
zie je de schouder, je spier-
kracht vermindert, waardoor
de coördinatie van het ge-
wricht achteruit gaat, hierdoor

SCHOUDERBLESSURESSCHOUDERBLESSURES
Sporten is goed, maar wat als het nu een keertje wat
minder gaat omdat je een blessure hebt?
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krijg je weer meer pijn, je ontziet
je schouder nog meer, enz.
In eerste instantie kun je het
beste koelen om de pijn te
dempen. Na ongeveer 10 mi-
nuten kun je opnieuw bekijken
hoe het staat met je schouder.
Als je veel last houdt, kun je de
schouder laten onderzoeken
door een (sport)arts. De (sport)
arts kan een diagnose stellen,
adviezen geven en je eventu-
eel verwijzen voor verder on-
derzoek naar een ziekenhuis of
naar een fysiotherapeut. Bij fysi-

otherapie  de  Molen  kan  door
middel van echo de schouder
bekeken worden.

Het  kan  lang  duren  voordat  je
klachtenvrij bent, soms duurt dit
maanden. Meestal kun je binnen
een week beginnen met oefe-
nen binnen de pijngrens.
Je kunt zelf ook actief werken
aan je herstel, een fysiothera-
peut kan je daar in begeleiden.
Voor vragen, blessure behan-
deling, (sport)advies en sport-
begeleiding:

FYSIOTHERAPIEPRAKTIJK
DE MOLEN

De Molen 61
3995 AW   Houten

030-6378283
WWW.FYSIODEMOLEN.NL

Bij Groot Houten kun je de judo-spreekbeurttas lenen. Helaas is de-
ze tas de laatste keer uitgeleend zonder dat genoteerd is aan wie.
Er zijn meerdere kinderen die de tas nodig hebben voor hun spreek-
beurt. Dus heb jij de tas nog en ben je er klaar mee? Lever ‘m dan
zo snel  mogelijk  weer in bij  Ron! Andere kinderen maken er na de
zomer ook weer graag gebruik van.

WIE HEEFT DEWIE HEEFT DE
SPREEKBEURTTAS?SPREEKBEURTTAS?
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Lekker gezellig dineren in ons eigentijdse restaurant
Ook voor feestjes bent u bij de Engel aan het juiste adres

Cafe - Restaurant - Zalen " De Engel "

Openingstijden maandag t/m zaterdag
Zalen / restaurant geopend vanaf 8.30 uur
Keuken geopend van 12.00 t/m 21.00 uur
(Zondag alleen zalen geopend voor feesten vanaf 50 personen)

Burg. Wallerweg 2
3991 DM Houten
Tel; 030-6371554 / 6371241
Fax; 030-6350137

Email; Restaurant @ deengel.nl
Internet; www.deengel.nl
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Zaterdag 22 februari 2014 wa-
ren de districtskampioenschap-
pen voor judoka’s vanaf 12 en
onder de 15 jaar. Deze wed-
strijd te Ede is een kwalificatie-
wedstrijd  voor  het  NK.  Via  Top
Judo Utrecht deden 6 judoka’s
van Judovereniging Groot Hou-
ten mee: Johnathan Gefferie,
Goos Stam, Ruben van Rossem,
Aron van Kesteren, Lars van
den Burg en Menno Peijnen-
borgh. Ze hebben stuk voor
stuk goed judo laten zien en
gestreden voor wat ze waard
zijn.
Van  deze  judoka’s  zijn  er  4  in
de prijzen gevallen. Hiermee
hebben ze zich geplaatst voor
de Nederlandse kampioen-
schappen!
Johnathan Gefferie en Goos
Stam hebben een mooie bron-
zen medaille weten te be-

machtigen, Aron van Kesteren
een zilveren en Lars van den
Burg behaalde een gouden
medaille. Lars is hiermee dis-
trictskampioen van Midden Ne-
derland!
Dit is de eerste keer in de ge-
schiedenis van Judovereniging
Groot  Houten  dat  4  judoka’s
zich voor het NK plaatsen! Niet
alleen hebben alle judoka’s
keihard getraind om dit te be-
reiken, ook de samenwerking
tussen Judovereniging Groot
Houten en Top Judo Utrecht is
heel belangrijk voor dit resul-
taat. Dank aan Ron van La-
moen, trainer van Groot Hou-
ten, en ook speciale dank aan
Fred Sijnhorst en Marcel Hout-
zager van Top Judo Utrecht die
de jongens niet alleen trainen
maar  ook  coachen  tijdens  de
wedstrijden.

44 JUDOKA’S NAAR NK!JUDOKA’S NAAR NK!
Supertrots op onze judoka’s, want vier van onze judo-
ka’s gaan naar de Nederlandse Kampioenschappen!
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Het zal jullie niet ontgaan zijn.
Het wedstrijdsecretariaat is uit-
gebreid. Naar aanleiding van
de oproep in de vorige Hajimé
hebben Mieke en Enid zich bij
mij gemeld.

Inmiddels zijn de taken ver-
deeld en zijn zij ingewerkt. Het
was wel even zoeken hoe we
nu met z’n drieën het beste het
secretariaat kunnen beman-
nen. Het is ons uiteindelijk goed
gelukt. We zijn een goed en
gezellig team geworden.

Mieke en Enid stellen zich hier-

onder voor en vertellen wat zij
doen. Zelf ga ik website van
Groot Houten met betrekking
tot het overzicht en inschrijven
van wedstrijden verbeteren.
Hebben jullie nog ideeën hoe
het wedstrijdsecretariaat beter
kan functioneren, laat dit dan
weten door middel van een
mail naar
wedstrij-
den@judogroothouten.nl.

Sportieve groet, Georget van
den Burg

UITBREIDINGUITBREIDING
WEDSTRIJDSECRETARIAATWEDSTRIJDSECRETARIAAT

Goede resultaten na de oproep in de vorige Hajimé
voor het wedstrijdsecretariaat!

Mieke Geuze

Ik ben de moeder van Jochem
die inmiddels bijna 5 jaar op de
judomat te vinden is. Ook
maakt hij deel uit van de wed-
strijdploeg. Ik wilde al langer
wat  voor  de  club  doen  maar
had daar in de praktijk de tijd
niet voor.

In  de  Hajimé  las  ik  de  oproep
voor het wedstrijdsecretariaat

en  zag  daar  mijn  kans.  Ik  kan
mijn tijd zelf indelen bij het ver-
werken van de inschrijvingen
van de judoka’s voor de toer-
nooien. Binnenkort kunnen jullie
ook mail van mij verwachten
over de weegtijden van de
wedstrijden. Ik hoop veel in-
schrijvingen voor toernooien te
mogen verwerken voor onze
sportieve en gezellige club!
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Moeder van Irene Hesling, die
sinds 2 ½ jaar bij Groot Houten
op judo zit, en sinds anderhalf
jaar in de wedstrijdploeg.
Omdat Irene zo verschrikkelijk
enthousiast is over het judoën,
word ik hierin meegetrokken en
wil ik graag iets meer doen
voor de vereniging dan alleen
maar halen en brengen naar
de wedstrijden (liefst zoveel
mogelijk, als het aan Irene ligt,
maakt niet uit hoe ver weg… ).

Ik ondersteun het wedstrijdse-
cretariaat met het verwerken
van de uitnodigingen die bij
Groot Houten binnen komen

en de wedstrijden die de JBN
organiseert, zorg dat de uitno-
digingen/aankondigingen op
tijd  in  de  zaal  klaar  liggen  om
uitgedeeld te worden.

Verder ben ik laatst bij het
Groot Houten toernooi voor het
eerst bezig geweest als tafel-
schrijver, een klus die ik nog
wat  vaker  moet  doen  om  het
goed onder de knie te krijgen.
Het is jammer dat mijn gewrich-
ten niet helemaal meer tiptop
in orde zijn, anders zou ik me
graag aanmelden bij Lex van
Heumen  om  zelf  ook  aan  de
slag te gaan!

Enid Bruins

1. 3 vrijwilligers voor de activitei-
tencommissie
- doelgroep 8-12 jaar
- doelgroep 12 jaar >
- overige activiteiten
(werving meisjes, S-judo, etc)

2. 1 secretaris
3. 1 coördinator vrijwilligers
4. 1 sponsorcommissie
5. Tafelschrijvers voor thuistoer-

nooi en clubkampioenschap-
pen

Info via
voorzitter@judogroothouten.nl

GEZOCHTGEZOCHT
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Met ongeveer 340 judoka’s van
20 verschillende judoverenigin-
gen uit de regio was het toernooi
goed bezet. Van Groot Houten
deden 54 judoka’s mee. Er werd
goed gestreden op de judomat,
waarbij er zeer spannende partij-
en waren. Van Groot Houten

vielen maar liefst 25 judoka’s in
de prijzen, waarbij er veel eerste
plaatsen  behaald  werden.  Me-
de dankzij de vele vrijwilligers ver-
liep  het  toernooi  goed  en  vlot.
Hieronder staan alle prijswinnaars
van Groot Houten vermeld.

Op zondag 2 maart was het weer zover: het jaarlijkse
judotoernooi van Judovereniging Groot Houten werd
gehouden in sporthal De Molenwiek.

GROOT HOUTEN TOERNOOGROOT HOUTEN TOERNOOII

Eerste Plaats:
Daniel Gefferie, Simon Gefferie, Casper van Hussen, Simon van Schot-
horst, Olivier Steenwelle, Laurens Brackel, Aron van Kesteren, Max van
der Heijden, Daniel Leenstra, Tjerk Buwalda, Johnathan Gefferie, Ruben
van Rossem, Goos Stam.

Tweede Plaats:
Alex Leenstra, Jasper Haarbrink, Cedric van den Berg, Irene Hesling, Job
Lahiana en Jochem Geuze.

Derde Plaats:
Koen Meuken, Liam van Hattum, Hessel Olijhoek, Joeri Steenman, Carel
van Schothorst, Iliana Solaro, Kay van den Berg.
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Alle vrijwilligers: DANK!
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· we op zoek zijn naar de spreekbeurttas? Wie oh wie heeft hem
in bezit? We willen de tas graag terug zodat de andere kin-
deren hem ook kunnen gebruiken voor hun spreekbeurt!

· er veel wedstrijdverslagen van schrijvers en schrijfster in de dop
op onze website staan! Alle kanjers dank daarvoor!

· stukjes voor de site en/of de Hajimé van harte welkom zijn!
· de Marktplaats op de website van Judovereniging Groot Hou-

ten dé plaats is voor het kopen en verkopen van je judopak?
(klik op vereniging - marktplaats)

· je via Dennis Mulder een ruglogo van de club kunt kopen voor
€5,-? (mail naar activiteiten@judogroothouten.nl)

· je dit logo eenmalig aanschaft en het vervolgens op ieder
nieuw judopak kunt naaien?

· je 'follower' (rechtsonder op de homepagina van de website)
kunt worden van onze website en dan een bericht in je mailbox
krijgt als er iets nieuws op de website staat?

· Groot Houten ook een Facebook pagina heeft die je kunt liken?
· er prachtige judofoto’s van diverse judo-evenementen op de

site staan:  http://picasaweb.google.com/groot.houten/. Daar-
van zijn de meeste foto’s afkomstig van Evert van Schothorst!
Evert, dank! Het zijn prachtige foto’s!

· Lars van den Burg op de radio was? Wil je het interview met Lars
nog eens horen? Via onderstaande link kom je op HoutenFM!
http://www.omroephouten.nl/houtenfm/de-middenstip/
article/3374/squash-judo-en-meer-sporten-in-de-middenstip-van
-10-maart/

· Judovereniging Groot Houten het JBN Keurmerk heeft ontvan-
gen?

· we regelmatig in de krant staan, dankzij Hedi en Karin!
· we gaan starten met een aparte meidentraining!
· diverse protocollen op de website van Judovereniging Groot

Houten staan?
· het ALV-verslag op de website staat?
· we graag willen starten met S-judo!

Lees meer daarover op onze site. Ken
je kinderen die het leuk zouden vin-
den? Moedig ze aan om ook gezellig
te komen judoën!

WIST JE DAT……?WIST JE DAT……?
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ALVALV--VERSLAGVERSLAG
25 maart 2014 vond de Algemene Ledenvergadering
(ALV) in restaurant De Engel plaats.

Inclusief het bestuur (7) waren er 21 mensen aanwezig.
De notulen van de ALV 2013 zijn goedgekeurd. De jaarrekening
2013 is besproken aan de hand van het deeljaarverslag 2013.
En de volgende aandachtspunten zijn naar voren gekomen:
1. Voor 2015 staan er meerdere wisselingen op stapel, dit is een

punt van aandacht.
2. Punt communicatie: er zijn berichten dat de vereniging slecht

bereikbaar schijnt te zijn, ondanks de telefoonnummers en
emailadressen. Voorstel is het maken van een contactformu-
lier voor op de site, het bestuur neemt hierover een beslissing.

3. Tijdens activiteiten op en buiten de mat worden er foto’s ge-
maakt die later via de site te bewonderen zijn. Tot op heden
is er geen reactie geweest dat ouders/verzorgers/judoka’s
dat niet wenselijk vinden in relatie tot de privacy. Dit onder-
werp wordt op voorhand in klein comité besproken want als
vereniging moet je daar een goed beleid voor hebben.

4. Ziekmeldingen, welk protocol heeft de vereniging?
5. Is het mogelijk om judopakken

via de vereniging te kopen?
6. Wat gebeurt er als kinderen niet

verschijnen tijdens de les?
Het volledige verslag kunt u terugle-
zen op de website.

Iedereen die het leuk vindt om een stukje te schrijven
over judo is van harte uitgenodigd!
* Heb je een leuke training of les gehad?
* Heb je meegedaan aan een toernooi?
Vind je het gewoon leuk om iets te schrijven over judo?
Je stukje kun je mailen naar website@judogroothouten.nl dan
plaatsen we het op de website en/of naar haji-
me@judogroothouten.nl om eventueel in de Hajimé te plaatsen
(afhankelijk van de ruimte).
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Lars v/d Burg (-60kg), Aron van
Kesteren (-55kg), Goos Stam
(-46kg) en Johnathan Gefferie
(-34kg) hadden zich twee we-
ken geleden tijdens de district-
kampioenschappen geplaatst
voor dit NK.
Lars, Aron en Goos moesten als
eerste aantreden. In de eerste
partij van allen kon je zien dat
ze nog een beetje gespannen
waren. Aron was diegene de al
snel zelfverzekerd judo liet zien
en zijn partij overtuigend won.
Ook Lars wist zijn eerste partij te
winnen.
Goos kon zijn ritme niet vinden
en wist zijn partij niet winnend
af te sluiten. Aron was zeer sterk
in zijn tweede partij en wist de-
ze ook met een vol punt te win-
nen  waardoor  hij  in  de  kwartfi-
nale terecht kwam.
Lars begon goed aan de twee-
de partij. Overtuigend en con-
trolerend, alleen wist hij dit niet
vast te houden waardoor hij de
partij verloor. Goos was wel in
zijn tweede partij bij de les, al-
leen liet de pakkingcontrole
nog iets te wensen over. Met

een mooie score en een houd-
greep won Goos zijn partij.
Aron stond in de kwart finale
tegen een goede tegenstan-
der. Na wat tips stapte hij weer
vol zelfvertrouwen de mat op.
De partij verliep goed. Aron
had controle op zijn tegenstan-
der  en  wist  zijn  aanvallen  te
pareren. Met een goede aan-
val scoorde Aron een yuko. Het
leek nu een kwestie van goed
uit  judoën,  want  met  nog  40
secondes op de klok leek de
halve finale binnen. Helaas wil-
de  Aron  nog  een  aanval  ma-
ken, welke niet goed getimed
was. Hierdoor liep hij tegen een
straf op. Daarop volgend
scoorde zijn tegenstander ook
een yuko en verloor Aron van-
wege de straf de partij.
Lars was door zijn verlies ge-
brand  om  de  derde  partij  te
winnen en dat deed hij dan
ook overtuigend met een ip-
pon (vol punt) De derde partij
van Goos verliep zoals zijn eer-
ste, geen goede pakking en te
veel meelopen met de tegen-
stander, waardoor deze kon

NKNK ––1515
Op zaterdag 8 maart jl was het dan zover voor 4 Hou-
tense Judoka’s van Judovereniging Groot Houten: het
Nederlands Kampioenschap -15 jaar.
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scoren en de partij kon winnen.
Goos was uitgeschakeld. Aron
wist in zijn herkansing niet meer
zijn  niveau  van  de  eerste  drie
partijen  te  halen,  mede  door
een lichtte verrekking in de rug
die hij had opgelopen in de
derde partij. Aron was helaas
uitgeschakeld.  Ook  Lars  was
licht geblesseerd aan zijn
schouder, die ook opspeelde in
zijn vierde partij. Lars probeerde
het wel maar kon niet voorko-
men dat zijn tegenstander de
partij won. Ondanks de uitscha-
keling van Aron, Goos en Lars
konden ze met tevredenheid
terugkijken op hun eerste NK.
In de middag was het de beurt
aan Johnathan Gefferie, die
een  zware  loting  had  met  zijn
plaats  in  de  poule!  Met  ook
een onwennig begin werd het
een spannende partij waarbij
de tegenstander steeds een

stapje eerder was dan Johna-
than.  Toch  wist  Johnathan  de-
ze steeds te pareren. Met een
aanval van Johnathan wist zijn
tegenstander deze over te ne-
men  met  een  worp  en  won
hierdoor de partij. Na deze ver-
liespartij wist Jonathan met 4
partijen achter elkaar te win-
nen. Binnen 30 minuten was hij
dicht bij de finale om de derde
plaats. In de vijfde partij kreeg
Johnathan een sterk tactische
judoka  tegenover  zich.  Met
veel overtuiging ging hij de mat
op. De partij ging gelijk op.
Johnathan plaatste een goede
aanval maar zijn tegenstander
wist deze toch over te nemen
en scoorde een yuko. Jona-
than bleef aanvallen maar kon
geen score maken. Bijna in de
laatste 10 sec maakte Jona-
than een mooie schouderworp
op twee knieën waarbij zijn te-
genstander bleek te worden
geworpen maar deze net nog
kon blokkeren. Johnathan was
uitgeschakeld maar ook hij kon
op zijn eerste NK tevreden te-
rug kijken. “Volgend jaar ben ik
er weer bij!” zei hij.
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JBN-voorzitter Willem Jan Stege-
man legt uit: “Wij hebben een
speciaal JBN-Keurmerk voor on-
ze clubs in het leven geroepen.
Want heeft jouw club wel nage-
dacht  over  het  beleid  voor  de
toekomst? Staat er een goed
opgeleide leraar op de mat?
Kun je binnen de club terecht bij
een vertrouwenscontactper-
soon? Dat zijn belangrijke vra-
gen, ook al sta je daar als lid niet
elke dag bij stil.”
Groot Houten voldeed als eerste

judovereniging in Nederland aan
bovengenoemde punten. Simon
Peijnenborgh, onze eigen voorzit-
ter: “Wij staan als vereniging voor
kwaliteit, degelijkheid en professi-
onaliteit. Wij hebben onlangs
meegedaan aan Besturen met
een Visie en  participeren ook  in
het traject naar een Veiliger
Sport Klimaat (VSK). Het JBN-
keurmerk sluit hier perfect op
aan en wij  zijn hier  dan ook met
recht trots op.”

BUDODAGBUDODAG
KEURMERK GHKEURMERK GH

Tijdens de zeer geslaagde Budodag vol leuke judocli-
nics van bekende judoka’s heeft de voorzitter van de
Judobond Nederland (JBN) aan Groot Houten het al-
lereerste officiële keurmerk overhandigd!
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WEDSTRIJDEN VIA TJUWEDSTRIJDEN VIA TJU
Een aantal judoka’s doen ook via Top Judo Utrecht
mee aan wedstrijden. Een kort overzicht van de resulta-
ten van een aantal wedstrijden.

Februari - Internationaal Judotoernooi Hoogland
3e: Jonathan Gefferie, Ruben van Rossem,
Aron van Kesteren en Lars van den Burg

Februari - Districtskampioenschappen  -15
1e: Lars van den Burg
2e: Aron van Kesteren
3e: Goos Stam en Jonathan Gefferie

April - Open Capelse Kampioen-
schappen
1e: Jonathan Gefferie
3e: Menno Peijnenborgh

April - Soeverein Judocup
Lommel België
1e: Jonathan Gefferie

April  -  Open Flevolandse Kampi-
oenschappen
1e: Max vd Heijden, Jonathan Gef-
ferie, Ruben van Rossem
2e: Menno Peijnenborgh

Juni  -  Open Friese Kampioen-
schappen
2e: Jonathan Gefferie, Max vd Heij-
den, Aron van Kesteren
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Onze club deed mee met 1
team -12 jaar en 1 team -15 jaar.

Het team -12 jaar met Casper
Hussen(-27kg), Jasper Haarbrink(-
30kg), Liam van Hattum(-34kg),
Aron Varwijk(-38kg), Jochem
Geuze(-42kg) en Carel Schot-
horst reserve(-30kg) begonnen
hun eerste wedstrijd tegen het
team  van  Budo  Sport  Arnhem.
Het  werd  een  spannende  strijd
waarbij Casper en Liam hun par-
tij  goed  wonnen.  Helaas  wisten
de overige team leden niet te
winnen  en  verloren  we  de  pot
met 3-2! In de tweede partij
moesten we tegen het team van
Duurstede. We begonnen zeer
goed door twee goede partijen
van Casper en Jasper. Voor Liam
had ik een winst ingeschat maar

deze  kon  hij  helaas  niet  waar
maken. Ook Aron en Jochem
konden dit niet herstellen waar-
door we weer met 3-2 verloren
en voor verdere deelname wa-
ren uitgeschakeld.
Toch hadden we best kansen
om  door  te  kunnen  gaan  want
het  had  ook  net  zo  goed  3-2
voor ons kunnen zijn. De jongens
hebben het prima gedaan.

Het  team  -15  jaar  met  Ruben
van Rossem(-42kg), Goos Stam
(-46kg), Menno Peijnenborgh
(-50kg), Aron van Kesteren
(-55kg). Lars v/d Burg was helaas
nog geblesseerd en kon niet
meedoen. Hierdoor hadden we
het gewicht -60 kg niet en daar-

DISTRICTDISTRICT
TEAMKAMPIOENSCHAPPENTEAMKAMPIOENSCHAPPEN

Op 24 mei jl werden er door de JBN MN de jaarlijkse dis-
trict teamkampioenschappen gehouden in sporthal
T Riet te Ede.
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door  stonden  we  al  1  wedstrijd
achter.
In de eerste partij kwamen tegen
het combi-team Hoogland/
Rebel. Ruben had een zware
partij en won uiteindelijk op beslis-
sing. Goos verloor maar Menno
en  Aron  zorgden  ervoor  dat  de
partij winst binnen werd gehaald.
In de tweede partij moesten we
tegen het sterkere team Top Ju-
do Nijmegen. Dit werd een hele
spannende maar zeer goede
partij. Met winst voor Ruben,
Menno en Aron werd ook deze
partij gewonnen en stonden we
in de kruisfinales.
In die kruisfinale moesten we te-
gen het team van Theo Meyer
Sport. We begonnen niet goed
Ruben en Goos moesten hun
meerdere kennen in hun tegen-
stander. Menno en Aron wonnen
wel  hun  partij  overtuigend  maar
doordat we geen 60 kg gewicht
hadden verloren we met 3-2, dat
was toch ff  balen! We waren nu
wel  gebrand  om  de  derde
plaats te pakken tegen het team
van Bushi. En dat deden we ook.

Met volle overtuiging wonnen
Ruben,  Goos,  Menno  en  Aron
hun  partij  en  was  de  3de  plaats
een feit. De prestatie van deze 4
jongens  was  echt  top,  terwijl  de
andere teams met bijna in ieder
gewicht een reserve hadden
hebben deze 4 mannen van GH
super gestreden! GEFELICITEERD

Meester Alexander deed zelf met
zijn eigen judoteam mee!
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Met 70 judoka’s en veel lieve ouders als begeleiders en chauffeur en
droog  weer,  hadden  we  alles  aan  boord  voor  een  top  dag.  En  dat
was het zeker. Met veel speel plezier voor klein en groot konden ze lek-
ker hun gang gaan.

Klimmen, springen, glijden, enz.
Ook de ijsjes deden het goed met een record van 10 ijsjes voor Rufus.
Ook wil ik nogmaals alle vrijwilligers bedanken voor de hulp want zon-
der jullie is dit niet mogelijk.

Met elkaar zijn wij judovereniging GROOT HOUTEN!

Judo uitje !!!!!!!

Duinoord
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Op 21 juni 2014 hadden we het
judo-uitje. We begonnen op Den
Oord. Wij namen Irene mee in
de auto  en  dat  was  heel  gezel-
lig! Van uit Den Oord vertrokken
we naar Duinoord. Toen we aan
kwamen werd iedereen opge-
noemd. Toen mochten we naar
binnen. In het park maakten we
groepjes.  Er  was  heel  veel  te
doen zoals: klimmen in het klim-
bos ,trampoline springen (met zij
trampolines), laserschieten,
quads, midgetgolfbaan en een
roetsj-baan  waar  je  met  grote
banden hard van een helling af
roetsjte. Jammer genoeg moest
je  2  uur  wachten  om  te  mogen

klimmen  dus  dat  heeft  ons
groepje niet gedaan.
Ik vond het trampoline springen
het leukst. De quads gingen veel
te sloom. De springkussens waren
ook grappig, vooral de stier
(rodeo).
We gingen ook lunchen. Er was
friet, pannenkoeken en pizza. Ik
heb wel 6 soft ijsjes gegeten.
(smaken: aardbei, vanille, ba-
naan en chocola). En ik had niet
eens de meeste, want Rufus at
er  wel  10!  En  het  was  heel  leuk
dat je de ijsjes zelf mocht tap-
pen.
We hebben een superleuke dag
gehad!!!

Judo uitje Duinoord door de ogen van Simon Schothorst
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De clubkampioenschappen ver-
liepen weer goed en vlot.

Zaterdag 28 juni was het weer
zover de jaarlijkse Clubkampi-
oenschappen van Groot Hou-
ten. Er hadden zich zo'n 64 judo-
ka's opgeven voor dit kampioen-
schap. Deze waren verdeeld
over 15 poules in leeftijd en ge-
wicht.  De  lichtste  was  19  kg  en
de  zwaarste  was  49  kg.  Er  was
ook veel publiek waardoor het
een gezellig toernooi werd.

Er werd goed gestreden op de
mat want wie wil er nu geen
clubkampioen worden!

Met de vele vrijwilligers verliep
het toernooi weer vlot. De oude-
re judoka's zorgden voor de ta-
felbezetting en het scheidsrech-
teren. Na een goed anderhalf

uur waren de winnaars bekend
en konden we naar de prijs uitrei-
king.
Eerst werd er nog teruggekeken
op de successen van het afgelo-
pen seizoen. De derde plaats
van het team -15 jaar.

De 3de plek van Max v/d Heij-
den in Lommel, de 1ste plaats

van Jonathan
Gefferie en
Lars  van  den
Burg kampi-
oen MN.
Er werd ook
aandacht ge-
geven aan
judoka's die

mee helpen tijdens de verschil-
lende activiteiten, coaching
wedstrijden, assisteren tijdens de
lessen ect.

CLUBKAMPIOENSCHAPPENCLUBKAMPIOENSCHAPPEN
JONATHAN GEFFERIE "JUDOKA VAN HET JAAR 2014"
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Eerste Plaats: Kay v/d Berg, Casper Rolink, Vardan Awetian, Daniel Gef-
ferie,  Tjerk  Buwalda,  Kai  de  Vos,  Koen  Meuken,  Emma  Johan,  Simon
Gefferie, Joeri Steenman, Jonathan Gefferie, Olivier Steenwelle, Jasper
Haarbrink en Menno Peijnenborgh

Tweede Plaats: Miles de Vos, Yoeri van Abeelen, Jenady van Wijk, Da-
niel Leenstra, Armin Sinnema, Pieter Roepers, Alexander Hornstra, Jona-
than Verbruggen, Anthony Luijks, Casper van Hussen, Cedric van den
Berg, Aron Varwijk, Tommy Schevers, Liam van Hattum en Goos Stam.

Derde Plaats: Ralph Groenendijk, Constance Geffere, Tobin Posthou-
wer, Job Lahiani, Jaron Hendriks, Emma de Koning, Pim Steenbrink, Vik-
tor van de Riet, Alex Leenstra, Klaas Conijn, Naut van den Dussen, Ger-
ben Bootsma, Carel Schothorst en Ruben van Rossem.

Toen werd er bekend gemaakt
wie er Judoka van het Jaar 2014
zou worden. De beker werd
overhandigd door de vorige Ju-
doka van het jaar Max  van der
Heijden aan Jonathan Gefferie.
Jonathan kreeg deze Beker van-
wege zijn goed prestaties van
het  afgelopen  seizoen  ruim  10  x
eerste plaatsen, 8 2de plaatsen,
7de plaats op NK -15 jaar.
Tot slot was het tijd voor de prijs
uitreiking.
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Onze clubkampioenen

Van harte gefeliciteerd!
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Judoka
van het jaar

Jonathan Gefferie!
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NAAM GEBJAAR 18-01-14 12-04-14 totaal
BERG Cedric van den 2004 45 50 277

BROEK Paul van den 2003 40 30 130

CONIJN Klaas 2004 30 50 140

D'AGATA Sterre 2005 0 15 15

GHIJSEN COHEN Tom 2003 0 24 24

HORNSTRA Alexander 2005 35 17 92

HORST Huub van der 2003 0 21 162

HULSHOF Myrthe 2005 10 10 20

JOHAN Emma 2005 0 40 118

KONING Emma de 2006 0 30 30

KONING Julian de 2004 0 20 20

MEER Thijmen van der 2003 0 20 72

OLIJHOEK Hessel 2005 0 40 70

POSTHOUWER Tobin 2006 0 10 10

ROEPERS Pieter 2006 27 25 83

STEENBRINK Pim 2005 0 30 30

TANG Jaimee 2006 0 30 30

TEUNISSEN Joost 2005 0 20 90

TEUNISSEN Matthijs 2005 0 15 63

VERBRUGGEN Jonathan 2006 0 31 31

VOS Arthur 2006 0 10 10

WIGGEN Niek van 2005 0 27 27

WIJN Rolf de 2006 0 10 10

WOLBERINK Martijn 2006 0 17 17

ZAAL Silvester 2005 0 20 20

BEHAALDE PUNTENBEHAALDE PUNTEN
INSTAPTOERNOOIENINSTAPTOERNOOIEN
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Kopij volgende Hajimé inleveren bij:
Renate Peijnenborgh via hajime@judogroothouten.nl. Ook foto’s zijn van harte welkom!
Judovereniging Groot Houten, Postbus 446, 3990 GE Houten
' 6353075 : http://www.groothouten.nl

Bestuur:

Voorzitter
Simon Peijnenborgh
voorzitter@judogroothouten.nl
Woudmeer 18
3994 HT Houten
' 276 01 26 / 06 553 925 86

Secretaris
Thom van der Heijden
secretaris@judogroothouten.nl
Mergelsteen 26
3991 SN  Houten
' 639 03 41 / 06 310 360 24

Penningmeester
Bert Baars
penningmeester@judogroothouten.nl
Dovenetelhof 43
3991 GA  Houten

Technische zaken/
uit- en thuiswedstrijden
Ron van Lamoen
trainingen@judogroothouten.nl
Langshout 22
3991 PK Houten
' 638 04 71 /  06 533 489 82

Wedstrijdsecretariaat
Georget van den Burg
wedstrijden@judogroothouten.nl
Gaffelveld 71
3993 RE  Houten
' 637 84 60

Buitenactiviteiten
Dennis Mulder
activiteiten@judogroothouten.nl
Boterbloemhof 2
3991 GS  Houten
' 06 223 751 91

 Frits en Elly van Vliet,
Loonadministratie
Parelgras 3
3994 NS Houten
' 6353187

Inschrijfgeld & contributie
Het inschrijfgeld en de contributie innen wij via automatische incasso.
Het inschrijfgeld voor nieuwe leden bedraagt € 12,00 (eenmalig). Als
peildatum voor de vaststelling van de leeftijd geldt 1 januari van het
lopende jaar. De contributie wordt jaarlijks, in de maand januari, auto-
matisch verhoogd op basis van het CBS indexcijfer voor de gezins-
consumptie. Overige aanpassingen van de contributie kunnen
slechts plaatsvinden na instemming van de Algemene Ledenverga-
dering.

Tarieven & kortingen m.i.v. 1 januari 2013
De contributie bedraagt voor:
- jeugdleden tot en met 17 jaar € 65,00 per half jaar;
- jongeren van 18 tot en met 22 jaar € 80,00 per half jaar;
- leden van 23 jaar en ouder € 94,00 per half jaar;
- voor een combi-lidmaatschap judo/fitness bedraagt de  contributie
150%.

De gezinskorting bedraagt bij 2 gezinsleden € 15,00 per gezin per half-
jaar. Bij 3 of meer gezinsleden bedraagt de gezinskorting € 25,00 per
gezin per halfjaar. De korting wordt jaarlijks achteraf verrekend.

Opzeggen
Opzeggen van het lidmaatschap waarbij de machtiging voor het
innen van de contributie automatisch vervalt, gaat in bij het eerstvol-
gend half jaar: 1 januari of 1 juli.
LET OP: uw opzegging moet voor 15 mei (bij opzegging per 1 juli) of 15
november (bij opzegging per 1 januari)  bij ons binnen zijn. Latere op-
zeggingen worden de eerstvolgende periode verwerkt. U ontvangt
altijd een schriftelijke bevestiging van onze ledenadministratie.
U kunt op drie manieren opzeggen:
- schriftelijk via postbus 446 van ‘Judovereniging Groot Houten’,
3990 GE Houten;
- per e-mail gericht aan de secretaris (secretaris@judogroothouten.nl);
- per e-mail gericht aan de ledenadministratie
(ledenadministratie@judogroothouten.nl).
Omdat Judoverenging Groot Houten lid is van de Judobond moeten
al onze judoleden (dus niet fitness- en aerobicsleden) volgens de re-
gels van de Judobond ook lid zijn van de Judobond (JBN). Judover-
enging Groot Houten maakt voor de ledenadministratie gebruik van
het programma Sportlink. Hierdoor worden alle gegevens van leden
automatisch doorgegeven aan JBN.

Informatie, aanmelding en vragen inzake ledenadministratie:
Thea Verhaar '  6353075
Bereikbaarheid judotelefoon
Op maandag 18.30-19.30 uur
Op woensdag/donderdag 17.00-18.00 uur
Sporthal “Den Oord”,  Lupineoord 2, Houten ' 6372690


