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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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Op het moment van schrijven
kreeg ik een telefoontje van
Dick Jacobs, de initiatiefnemer
van de nieuwe handbalhal. Hij
gaf aan dat er eindelijk een
doorbraak is voor de nieuwe
handbalhal waar wij als judo-
vereniging ook geaccommo-
deerd willen worden. Na al die
jaren van plannen bedenken,
politiek bedrijven en de begro-
ting op orde krijgen lijkt nu ein-
delijk het einde in zicht. We
gaan eind 2014 of begin 2015
naar een nieuwe dojo!! De
grootste te nemen hobbel wa-
ren de financiën. In deze tijd
van financiële crisis was het
zeer lastig voldoende geld-
schieters te vinden, maar dat is
nu eindelijk (bijna) gelukt. Het
zou fantastisch zijn als we uiter-
lijk in 2015, het jubileumjaar, van
de nieuwe dojo gebruik kunnen
maken.

In de vorige Hajimé heb ik ge-
schreven dat we als bestuur
gingen deelnemen aan de ses-
sies Besturen met een Visie. We
hebben inmiddels 3 sessies ge-

had over onze nieuwe koers,
de stip op de horizon en welke
beleidsthema's uitgewerkt die-
nen te worden om onze stip op
de horizon voor de komende 4
jaar te bereiken. Dit doen we
niet met het bestuur alleen
maar hier willen we ook ieders
input bij gebruiken. Hedi van
Ditzhuyzen en Karin Schothorst
zijn al betrokken op het gebied
van communicatie en PR maar
we willen graag meer menin-
gen en ideeën horen om uitein-
delijk een beter plan voor de
toekomst neer te leggen. De
eerste contouren van onze
plannen willen we op woens-
dag 22 januari om 20.00 uur in
de Engel aan jullie presenteren.
Na een korte presentatie zijn
we erg benieuwd wat jullie
feedback is om zaken te ver-
scherpen. Ik hoop van harte
vele van jullie dan te begroe-
ten. Tijdens de ALV van 18
maart willen we de definitieve
plannen presenteren.
Niet alleen bestuurlijk maar ook
sportief hebben we goed aan
de weg getimmerd. In deze

December 2013

SCHRIJVERIJENSCHRIJVERIJEN
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Hajimé zien jullie wedstrijdver-
slagen van instaptoernooien,
regionale en (inter)nationale
toernooien. Echt iets om trots
op te zijn. We zijn in staat ieder
op zijn gewenste niveau met
veel plezier te laten judoën, dat
is de kern waar het om draait.
Sportief gezien steken een paar
judoka's er bovenuit: Max van
der Heijden en Jonathan Geffe-
rie! Zij zijn dan ook genomi-
neerd tot sporttalent van 2013.
Binnenkort horen we of ze bij de
beste 6 genomineerden in Hou-
ten zijn.

Waar onze vereniging ook een
topprestatie heeft geleverd is
met de Grote Clubactie. Drie
jaar geleden hebben we spon-
taan besloten hier weer aan
mee te doen, en met succes.
Vorig jaar hadden we in regio
Utrecht al een recordaantal
van 1200 loten verkocht. Dit
jaar komen we uit op bijna
1900!!!! loten. Alle kinderen
hebben extreem hun best ge-
daan om de loten te verkopen.
De judogroepen hebben er
een echte competitie van ge-
maakt welke groep de meeste
loten zou verkopen. Het is een
close finish geworden. Er zijn
zelfs 3 kinderen die meer dan

100 loten hebben verkocht. De
uitslagen staan verderop in de-
ze Hajimé. Alle winnaars, zowel
individueel als groep zullen in
het zonnetje gezet worden. Tij-
dens de Kagami Biraki op 11
januari krijgen de beste 5 loten-
verkopers ook nog een mooie
prijs. Yvette Pluimers heeft als
vrijwilligster de gehele coördi-
natie en het registeren van alle
loten voor haar rekening geno-
men. Dit heeft Yvette op een
geweldige manier gedaan.
Heel veel dank daarvoor.

Afgelopen jaar was het laatste
jaar van Bert Baars als penning-
meester van de vereniging. Bert
heeft daarmee zijn 2e termijn
afgesloten, hij heeft zijn functie
de afgelopen jaren ongelofelijk
goed vervuld. Toen Bert aan-
trad kon de vereniging op fi-
nancieel gebied het nodige
verbeteren. Na een inhaalslag
kan ik met trots zeggen dat het
financiële huishoudboekje van
de vereniging op orde is, dank-
zij Bert.

DANK VOOR JULLIE INZET!
SUPER!
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Naast de financiën heeft Bert
zich altijd ingezet voor de cate-
ring en de lekkere hapjes tij-
dens graduaties en wedstrijden.
Als fijnproever was deze rol op
zijn lijf geschreven. Bert is dit
jaar genomineerd tot vrijwilliger
van het jaar in Houten. Ook
hiervan zullen we binnenkort
horen of hij bij de laatste 3 zit.
We zullen natuurlijk op gepaste
wijze afscheid nemen van Bert.
Bert is momenteel druk bezig
met de overdacht van zijn
werkzaamheden aan Philip Ver-
linde, onze nieuwe penning-
meester. Philip zal zichzelf in de-
ze Hajimé voorstellen. We zijn
blij dat we er weer een nieuwe
gedreven penningmeester bij
hebben.

Voor nu wens ik iedereen heel
veel leesplezier en ik hoop jullie
allen tijdens de Kagami Biraki
op 11 januari te zien!

Met vriendelijke groet,
Simon Peijnenborgh
Voorzitter Judovereniging Groot
Houten

Spaar voor uzelf en
voor Judovereniging
Groot Houten via

Positoos!

Ga voor meer informa-
tie naar en help GH:

http://
houten.positoos.nl/
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Beide judoka’s van judovereniging Groot Houten won-
nen hun titel met overtuigend en sterk judo.

JONATHAN GEFFERIE ENJONATHAN GEFFERIE EN
IRENE HESSLINGIRENE HESSLING

DISTRICTS KAMPIOEN MNDISTRICTS KAMPIOEN MN

Jonathan liet in zijn klasse -34 kg
vanaf het begin zien dat hij
voor de titel ging. Zijn gretige
en aanvallende judostijl doet
de tegenstander snel tot over-
gave. Jonathan weet zo over-
tuigend in de finale te komen
waarin hij tegen een bekende
judoka van hem moest. Deze
twee judoka’s zijn aan elkaar
gewaagd en dat lieten ze ook
in de partij zien. Al met al was
het Jonathan die met veel pre-
cies judo de winst en de titel
binnen haalde.

Irene moest zich bewijzen in de
klasse +36 kg. Irene begon nog
een beetje onzeker maar na
wat kleine aanwijzingen wist
Irene haar eerste partij te win-
nen. Dit gaf haar zoveel ver-
trouwen, dat ze al haar partijen
overtuigend met een vol punt
wist te winnen wat resulteerde
in de titel District kampioen.

Naast deze twee kampioenen
deden er nog meer judoka’s
mee van Judo Groot Houten
aan de districtskampioen-
schappen. Liam van Hattum
kwam dicht bij de titel. Liam
wist met goed en sterk judo in
de finale te komen maar kon
deze helaas niet winnend af-
sluiten. Toch was de prestatie
niet minder 2de van het district.
Ook Casper Hussen wist zich in
de prijzen te judoën met een
verdiende 3de plaats kon hij te-
vreden huiswaarts keren. Voor
de judoka’s Jasper Haarbrink
(4de), Carel Schothorst (viel ge-
blesseerd uit), Remco Barzilaij,
Olivier Steenwelle en Iliana So-
lara zat er ondanks hun grote
inzet geen podium plek in.

Allemaal
van harte gefeliciteerd!
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JUDO WEDSTRIJDSYSTEMJUDO WEDSTRIJDSYSTEMENEN
Op een uitnodiging voor een
judowedstrijden  wordt
altijd vermeld welk wedstrijdsys-
teem wordt gehanteerd. Bin-
nen de judo kennen we meer-
dere soorten wedstrijdsys-
temen. De twee systemen die
we bij judovereniging Groot
Houten het vaakst tegen ko-
men zijn:  het poulesysteem en
het afvalsysteem.

Het poulesysteem wordt veelal
toegepast tijdens de algemene
toernooien en bij de jeugd tot
12 jaar, waarbij het meedoen
eigenlijk belangrijker is dan het
echte winnen. De deelnemers
worden op basis van leeftijd,
gewicht en veelal de kleur
band verdeeld in groepen.

Bij het poulesysteem wordt er
tegen alle judoka's in de poule
gejudood (meestal zijn dit vier
of vijf wedstrijden). De winnaar
van de poule is degene die het
hoogste aantal gewonnen
wedstrijden heeft. Als er twee
of meer judoka's evenveel
wedstrijden gewonnen heb-
ben, dan wint degene met de
meeste judopunten (ippon=10,
waza-ari=7, yuko=5). Bij dit sys-

teem kan het ook voorkomen
dat niet alle wedstrijden ge-
wonnen moeten worden om
poulewinnaar te worden. Dit in
tegenstelling tot het afvalsys-
teem.

(poule schema)

Het afvalsysteem, ook wel het
systeem van de "ongeslagen
kampioen" genoemd, wordt op
belangrijke wedstrijden toege-
past waarbij ook rekening
wordt gehouden met de ge-
wichtsklasse. Bij het afvalsys-
teem gaan alleen de winnaars
een ronde verder.

De judoka's zijn door een loting
in de eerste ronde aan elkaar
gekoppeld. De wedstrijden
worden een voor een afge-
werkt waarbij de winnaar van
een wedstrijd door gaat naar
de volgende ronde, en de ver-
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liezer wordt ingedeeld in de
verliezersronde. Als er wordt
gewonnen, wordt steeds een
ronde verder geschreven tot
aan de finale. Eenmaal aange-
komen in de finale, dan kun je
niet meer in de verliezersronde
terecht komen. Als je wint, ben
je eerste, anders tweede. Als je
onderweg naar de finale een
keer verliest kom je in de verlie-
zersronde terecht. Nu is het

maximaal haalbare een derde
plaats. Deze derde plaats kun
je alleen halen door na je ne-
derlaag alle volgende wedstrij-
den te winnen. De winnaar van
de derde prijs, is dus de win-
naar van de verliezersronde.

De tegenstellingen tussen de
systemen zijn dus duidelijk, het
poulesysteem is veel milder dan
het afvalsysteem. Bij dit tweede

systeem wordt iedere
misstap genadeloos
afgestraft en is het na
een nederlaag dus
enorm moeilijk om in
de prijzen te vallen.

Parelgras 3, 3994 NS  HOUTEN
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Ik ben Philip Ver-
linde, 55 jaar,
getrouwd met
Marlies en vader
van Jeroen en
Sander.

Na een studie
Sterrenkunde in
Utrecht ben ik

als informatie analist gaan wer-
ken. Onder andere bij Dr Daniel
den Hoed Kliniek in Rotterdam
en nu bij ProRail in Utrecht.

Jeroen was al even met judo
begonnen toen ik zo in de loop
van 2012 dacht: dat lijkt mij
leuk om ook weer eens te gaan
doen. Weer? Ja, want toen ik
zelf zo oud was als Jeroen zat ik
ook op judo, in Utrecht en
kreeg ik les van Jan Snijders
(die van de judo tweeling Jan
en Peter Snijders en hij was bij
de Olympische spelen in Lon-
den opperhoofd van de jdo
scheidsrechters). Ik heb het
toen tot en met de bruine
band gebracht, maar omdat
het wel erg lang geleden was
ben ik nu toch maar weer ge-
woon vooraan begonnen.

Inmiddels heeft de hele familie

les bij Groot Houten: Jeroen en
Sander op de zaterdagoch-
tend bij Alexander, Marlies en ik
op de donderdagavond bij
Lex.

Het penningmeesterschap is
ook niet nieuw voor mij. Eerder
ben ik al eens penningmeester
geweest bij een dwarsfluiten-
semble, waar ik ook Marlies
heb leren kennen. Zelf muziek
maken komt er tegenwoordig
niet zoveel meer van, luisteren
naar muziek gelukkig vaak,
meestal gewoon thuis maar
ook gaan we wel eens naar
een concert. Een andere hob-
by die ik heb is schaken, wat ik
doe bij een club in Utrecht.

Vanaf januari 2014 neemt ik het
penningmeesterschap van Bert
over. Ik zal mij ervoor inzetten
dat net zo goed te doen als
Bert dat de afgelopen jaren
heeft gedaan. En die contribu-
tieverhoging van komend jaar
is niet mijn schuld hoor: dat
plan lag er al. Maar ik moet
zeggen dat Ik het als nieuwe
penningmeester er wel mee
eens ben.

Philip Verlinde.

IN THE SPOTLIGHTIN THE SPOTLIGHT
Vanaf 1 januari 2014 neemt Philip Verlinde het penning-
meesterschap over van Bert Baars.
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WIJK BIJ DUURSTEDEWIJK BIJ DUURSTEDE
16 november 2013
Hoi beste clubgenoten!

Ik ben Viggo Schevers en ik
ben 9 jaar.  Ik zit 2 jaar op judo
en heb de gele band. Trainen
doe ik op de zaterdag bij
meester Alexander en sinds be-
gin van dit seizoen op de dins-
dag bij meester Ron.  Op 16
november deed ik mee met
het instaptoernooi in Wijk bij
Duurstede. Ik vond het leuk,
maar was wel een beetje ze-

nuwachtig. De
eerste partij won
ik met 2x wazari! De andere
partijen verloor ik en dit vond ik
wel jammer.  Aan het eind van
de dag kreeg ik toch nog een
oorkonde van 100 punten en
een dikke duim van meester
Alexander! Ik vind judo leuk en
ga proberen volgende keer
weer te winnen.

Groetjes Viggo Schevers

DOJODOJO--HULPHULP
Judo vind ik
hartstikke leuk.
Omdat ik

graag wat meer wilde doen,
heb ik Ron gevraagd of ik hem
kon helpen. Daar moest hij
even over nadenken, maar hij
vond dit toch wel een goed
idee. Sinds maart help ik Ron
op de dinsdagmiddag als dojo-
hulp. Ik help bij dingen voor-
doen en ik help als de kinderen
het niet snappen. Soms ben ik
een beetje meester omdat ik
de technieken uitleg. En soms
een hulpje als Ron een worp

met mij voordoet. Ik vind het
hartstikke leuk dat al die jonge
judoka’s op mij af komen stor-
men aan het begin van de les,
dan proberen ze me altijd op
de grond te krijgen! Als ze goed
blijven trainen lukt het ze nog
wel een keer :).
Ik denk dat ik later ook dojo-
assistent en nog later sensei
word, want het is echt heel
leuk! En zo kan ik van Ron al-
vast een beetje afkijken hoe
het moet.

Groetjes van Carel Schothors
Dojo-hulp
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HULP GEZOCHTHULP GEZOCHT
Het wedstrijdsecretariaat is op zoek naar jou!
Het wedstrijdsecretariaat gaat
steeds meer digitaal. Dit vereist
de nodige aanpassingen. Om
het een en ander te kunnen
realiseren ben ik op zoek naar
een vrijwilliger die mij wil helpen
met:
· het maken van uitnodigin-

gen voor wedstrijden
· het verwerken van de in-

schrijvingen

· het inschrijven van de judo-
ka’s bij de judoclub

· het verwerken en versturen
van de weegtijden

Heb jij interesse, neem dan met
mij contact op door een mail
te sturen naar wedstrij-
den@judogroothouten.nl.
Sportieve groet,

Georget van den Burg

EHBO heeft hulp nodig!

Op zaterdag 30 november
deed ik mee aan het peperno-
ten en speculaas toernooi. We
moesten wel ongeveer een
half uur wachten tot we moch-
ten beginnen.
Toen we begonnen, werden
we verdeeld in vier matten, en
toen weer in kleine groepjes.
De wedstrijdjes waren erg leuk.

Ik zat bij een paar kinderen en
bij een meisje, Myrthe, die ik
ken van mijn groep. Na een
tijdje waren de wedstrijdjes af-
gelopen en kwamen er pieten
aan. Toen was de uitslag. daar-
na deelden de pieten zakjes
met pepernoten uit. En toen
was het toernooi afgelopen.

Rosalie van der Waart

PEPERNOTEN TOERNOOIPEPERNOTEN TOERNOOI

Ook bij het EHBO-team zijn helpende handjes van har-
te welkom! Heb je tijd en zin om het EHBO-team te ver-
sterken? Mail of bel dan met Virginia Straal:

vstraal@gmail.com
030 273 01 44

mailto:wedstrijden@judogroothouten.nl
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Zaterdag 30 november was er
weer het pepernotentoernooi
in Maartensdijk . Menno en ik
gingen mee om te coachen.

We begonnen met een goede
warming-up. Toen iedereen
warm was gedraaid, begonnen
Tjerk Buwalda, Daniël Gefferie
en Kay van den Berg. Zij ston-
den heel goed te judoën en
hadden sterke tegenstanders.
Maar Daniël en Kay wisten alles
met ippon te winnen.

Daarna waren Rosalie van der
Waart, Mythe Hulshof en Mathi-
as Huisman aan de beurt. Ma-
thias was enorm sterk en won al
zijn partijen met ippon. Rosalie
en Myrthe kwamen uit in dezelf-
de poule en moesten ook te-
gen elkaar. Myrthe won en
werd tweede en Rosalie knap
derde.

Toen waren Simon Gefferie, Vi-
go Schepers, Liam van Hattum,
Casper van Hussen, Simon van
Schothorst, Jasper Haarbrink,
Carel van Schothorst, Lennart
Onderwater, Olivier Steenwelle,

Remco Barzilaij, Gerben Boots-
ma, Wessel de Wolf aan de
beurt. Ook daar waren veel
onderonsjes en er werd mooi
gejudood. Liam, Carel en Si-
mon van Schothorst werden
eerste, Simon Gefferie, Casper,
Jasper, Olivier werden tweede
en Vigo, Lennart, Remco en
Gerben werden derde en Wes-
sel werd vijfde.

De laatste groep bestond uit
Otmar Hanenberg, Jochem
Geuze, Iliana Solaro, Aron Var-
wijk, Jonathan Gefferie, Klaas
Conijn, Ewout van Asselt en Ire-
ne Hesling. Aron raakte gebles-
seerd en kon niet verder judo-
ën. Irene maakte prachtige
heupworpen en werd hierdoor
verdiend eerste. Ook Klaas en
Jonathan werden met prima
judo eerste. De tweede plaats

Maartensdijk 30 november 2013

PEPERNOTEN TOERNOOIPEPERNOTEN TOERNOOI
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was voor Jochem en derde
werden Iliana en Aron. Otmar
en Ewout werden vierde.

Voor elke prijsuitreiking kwa-
men de Zwarte Pieten met pe-
pernoten en werden er foto’s
gemaakt. Wij vonden het een

enorm leuke dag en vinden
dat er heel goed gejudood is.
Jullie kunnen trots zijn! We von-
den het een eer om jullie te
mogen coachen.

Menno Peijnenborgh en Max
van der Heijden

Uitslag Pepernoten toernooi 2013
Eerste plaats

Kay van den Berg
Daniël Gefferie
Mathias Huisman
Liam van Hattum
Simon van Schothorst
Carel van Schothorst
Jonathan Gefferie
Klaas Conijn
Irene Hesling

Tweede plaats

Myrthe Hulshof
Simon Gefferie
Casper van Hussen
Jasper Haarbrink
Olivier Steenwelle
Jochem Geuze

Derde plaats

Rosalie van der
Waart

Lennart Onderwater
Remco Barzilaij
Gerben Bootsma
Iliana Solaro
Aron Varwijk

Allemaal van harte gefeliciteerd!
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Wat kan een hersenschudding
veroorzaken?
Een hersenschudding kan wor-
den veroorzaakt door een aan-
zienlijk harde val, klap of stoot
tegen de schedel, meestal als
gevolg van een ongeval, ge-
weld of door de uitoefening
van bepaalde sporten. Je kan
hierbij denken aan een kopdu-
el tijdens voetbal of boksen. Bij
judo kan dit bijvoorbeeld voor-
komen doordat iemand tijdens
een worp op zijn hoofd terecht
komt.

Wat is een hersenschudding?
Een hersenschudding is een
milde vorm van traumatisch
hersenletsel. Dit letsel aan de
hersenen ontstaat als gevolg
van een klap op het hoofd
waardoor iemand duizelig
wordt of (tijdelijk) bewusteloos
raakt.

Nadat je ene hersenschudding
hebt opgelopen, heb je vaak
ook even geheugenproble-
men. Dit wordt ook wel
'inprentingstoornissen' ge-
noemd. Je kunt je dan niets
meer herinneren van wat er
kort vóór of (tot één uur) na het
ongeval gebeurd is.

Een hersenschudding is niet le-

vensbedreigend, maar het kan
wel zowel korte termijn als lan-
ge termijn problemen geven. Er
kunnen klachten optreden, zo-
lang de hersenen niet in orde
zijn. Bij een hersenschudding is
van voorbijgaande aard, of-
schoon het meestal wel enige
tijd duurt voor de hersenen vol-
ledig zijn hersteld van een her-
senschudding.

Wat zijn de klachten en symp-
tomen van een hersenschud-
ding?
De volgende symptomen kun-
nen optreden bij een hersen-
schudding:
· Hoofdpijn is de meest voor-

komende klacht als gevolg
van een hersenschudding.
Het kan verergeren door
moeheid of spanning. Door
voldoende te slapen en op
gezette tijden rust te nemen,
kan de hoofdpijn worden
verlicht. Meestal verdwijnt de
hoofdpijn na enkele dagen

HERSENSCHUDDINGHERSENSCHUDDING



pagina  17Hajimé December 2013

of weken.
· Evenwichtsstoornissen
· Vermoeidheid
· Prikkelbaarheid
· Traagheid van denken
· Angst en verwardheid.
· Slapeloosheid.
· Concentratie en geheugen-

problemen
· Geluid- en lichtgevoeligheid

Wat te doen en wat na te laten
bij een hersenschudding?
De klachten als gevolg van
een lichte hersenschudding
duren normaal gesproken een
paar dagen tot een paar we-
ken en gaan vanzelf over. Bij
een zware hersenschudding
kunnen klachten maanden
aanhouden.
Een speciale behandeling is bij
een hersenschudding niet no-
dig. De persoon met een her-
senschudding doet er verstan-
dig aan zijn hersenen de tijd te
geven te herstellen voordat hij
zijn dagelijkse bezigheden weer
oppakt. Afhankelijk van de
klachten zal geadviseerd wor-
den weer langzaamaan activi-

teiten te gaan hervatten zon-
der dit te forceren.

Het komt vaak voor dat het
advies gegeven wordt om de
persoon de eerste dag om de
één à twee uur - 's nachts én
overdag - wakker te maken,
ten einde te controleren of hij
nog reageert. Dit wordt wel het
'wekadvies' genoemd.

Voorts is het verstandig geen
alcohol te drinken, aangezien
het gebruik ervan alle hierbo-
ven beschreven symptomen
van de hersenschudding verer-
gert. Pas als de concentratie
weer voldoende is en iemand
weer snel en adequaat kan
reageren op onverwachte situ-
aties in het verkeer, mag de
persoon weer autorijden. Ver-
mijd activiteiten als skateboar-
den en fysiek contact sporten
totdat volledig herstel is inge-
treden.
Bij Nek- en hoofdletsel is het
altijd raadzaam om contact op
te nemen met huisarts of eerste
hulp!

FYSIOTHERAPIEPRAKTIJK
DE MOLEN

De Molen 61
3995 AW   Houten

030-6378283
WWW.FYSIODEMOLEN.NL

http://WWW.FYSIODEMOLEN.NL/
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IRENE HESLING OVERIRENE HESLING OVER
LISA MULLENBERGLISA MULLENBERG

Ik zou graag willen dat er door
dit stukje meer meiden enthou-
siast  worden over judo, en bij
onze vereniging komen judoën.

Wie is Lisa Mullenberg?

Lisa, een 17
jarige Maas-
trichtse judo-
ka, gaat Ne-
derland verte-
genwoordigen
op de Jeugd
Olympische
Spelen in Nan-

jing China 2014.  Om deel te
kunnen nemen aan deze
Jeugd Olympische Spelen
moet je een medaille winnen
tijdens het WK en de beste van
alle Nederlanders zijn. Want
van alle gewichtsklassen mag
er maar 1 meisje naar de spe-
len.

Lisa is op haar 3e begonnen
met judo. Als dochtertje van
een judotrainer en een opa
met een eigen judoclub was
dit een logische stap. Amper 4
jaar oud deed ze mee aan een

toernooitje. Tot ieders verba-
zing won ze de eerste prijs.

Lisa werd verliefd op judo en
trainde vrolijk mee, meestal
met oudere kinderen. Ontelba-
re toernooien met veel plezier.
Steeds een trapje hoger. In
2010 won Lisa haar eerste NK
medaille en sinds maart 2011
traint ze bij de nationale selec-
tie van de Judobond Neder-
land. In 2012 behaalde ze in
Berlijn haar eerste Europacup
medaille en vertegenwoordig-
de Nederland tijdens het Euro-
pees kampioenschap in Mon-
tenegro. In 2013 behaalde ze
haar eerste Nederlandse titel
bij de junioren tot 18 jaar in de
klasse tot 63 kilogram.

In 2013 wint ze de Europees
Olympisch goud bij de EYOF in
Utrecht, zilver bij het EK in Talinn
en brons tijdens het WK in Mia-
mi. Met deze resultaten heeft
ze zich geplaatst voor de
Jeugd Olympische Spelen in
Nanjing China 2014.

“Plezier is de sleutel tot succes!”

Ik wil dit stukje over Lisa Mullenberg schrijven omdat ze
een hele goede judoka is. Ik heb haar een paar vragen
gesteld en de antwoorden kun je hieronder lezen.
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Vragen van Irene aan Lisa

1. Hoe vind je het om als meisje
te judoën? Welke problemen
ervaar je als meisje? (ik heb
maar weinig tegenstanders bij
wedstrijden)
Ik vind het hartstikke leuk om te
judoën. Bij de meeste judotrai-
ningen die ik heb, staan er al-
tijd wel meer jongens dan meis-
jes op de mat (behalve bij de
kernploegtraining in Nieuwe-
gein, want deze training is uit-
sluitend voor dames). Ik vind
het wel jammer dat er een stuk
minder meisje dan jongens op
Judo zitten, maar ik heb aflo-
pen jaar tijdens mijn wedstrij-
den ieder keer een hele volle
poule gehad, dus als je ouder
wordt en naar grotere internati-
onale toernooien mag gaan,
heb je dat probleem van wei-
nig tegenstanders bij wedstrij-
den niet meer. Vroeger heb ik
er zelf ook wel eens last van
gehad dat ik niet veel tegen-
standers had en dat vond ik
dan erg jammer, want ik wil
altijd zoveel mogelijk judoën.

2. Hoeveel tijd besteed je aan
judo per week?
Ik besteed per week veel tijd
aan judo, maar dat is niet al-
leen trainen, maar ook reizen
naar de training (mijn trainin-
gen zijn namelijk in Maastricht,
Sittard, Nieuwegein, Eindhoven
en Keulen) en soms wel eens

judo filmpjes kijken op youtube
of over judo lezen. De tijd per
week die ik echt aan het trai-
nen besteed is ongeveer 15
uur.

3. Zit je ook nog op school?
Ja, ik zit in 6vwo. Ik kan dit rede-
lijk goed combineren met top-
sport.

4. Heb je nog een tip hoe we
meer meiden bij de judo ver-
eniging kunnen krijgen?
Nee helaas niet. Maar ik ben
wel afgelopen vrijdag door Se-
vendays genomineerd voor
'jongere van het jaar'
(zie: http://
www.jongerevanhetjaar.nl/) Ze
hebben ook een kort filmpje
van mij opgenomen, dit staat
ook op de site en ik hoop op
deze manier meer bekendheid
te geven aan judo en mis-
schien dat er dan wel meer
meisjes op judo komen. Ik zou
het leuk vinden als je op me
wilt stemmen, want degene
met de meeste stemmen wint
de verkiezing.

Wil je nog iets meer weten over
Lisa, kijk dan op haar website
www.mullenberg.nl .
En vergeet vooral niet op haar
te stemmen!!!
Ik vond het heel leuk om Lisa te
interviewen en ik hoop dat ik
ooit ook zo goed als haar
wordt…

http://www.jongerevanhetjaar.nl/
http://www.mullenberg.nl/
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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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Beste Kinderen,
Het  was  weer  een bezoek om niet  te vergeten.
Al die mooie worpen en houdgrepen , die mooie
kleurtjes op jullie banden prachtig!
En meester
Alexander  en
Martijn  konden er
ook wat van zeg.
Nu snap  ik ook
waarom jullie zo goed
zijn. Ik kijk al uit naar volgend jaar om te zien

wat  jullie
dan weer
hebben bijge-
leerd.

Sint  en
Piet
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Bij deelname aan een instap-
toernooi krijgt de judoka altijd
10 bonuspunten!  Bij iedere ge-
wonnen wedstrijd worden hier
de wedstrijdpunten bij opge-
teld. Bij het behalen van 50,

100, 150, 200 en 250 punten
ontvangt de judoka een oor-
konde en bij 250 punten ook
nog een ere trofee! Hieronder
vind je de behaalde punten
per judoka tot 30 november.

PUNTEN INSTAPTOERNOOPUNTEN INSTAPTOERNOOII

Behaalde punten instaptoernooi
Naam 28-sep-13 16-nov-13 totaal
BERG Cedric van den 0 40 182
BOOTSMA Gerben 38 20 86
BUWALDA Tjerk 40 17 77
CONIJN Klaas 20 25 60
HANENBERG Otmar 35 25 117
HESLING Irene 50 40 280
HOGENBIRK Guido 0 27 127
HORNSTRA Alexander 0 20 40
HUISMAN Mathias 0 20 20
HUIZINGA Tijn 24 35 59
JOHAN Emma 0 30 78
LAHIANI Job 30 20 71
LANSING Thijmen 0 10 31
MAST Lucas 0 20 40
MEER Thijmen van der 31 21 52
OPPELAAR Mika 10 10 106
SCHEVERS Viggo 30 20 107
SCHOTHORST Simon van 0 47 97
TEUNISSEN Joost 30 20 70
TEUNISSEN Matthijs 20 10 48
VOS Kai de 16 31 67
WAGENAAR Jesper 34 20 54
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Hoewel niet helemaal com-
pleet, gingen wij, Jesper Kers,
René Morren, Laurens Gijsberts,
Maaike Brongers, Mark van
Vliet en Tessa van Velzen onder
leiding van Ron en Alexander
de mat weer op.  Karlijn Bron-
gers sloot laten ook aan.

Het leek het alsof er in tien jaar
niets veranderd was. De be-
kende geur van de kleedkamer
die ons verwelkomde…de mat-
ten die gelegd moesten wor-
den… het pak dat als gegoten
zat…de bekende koppen.

Ron had een pittige training
voor ons in petto. “We starten
met opdrukken, recht als een
plank! De jongens nu doen het
minstens 20 keer, dus dat kun-
nen jullie ook”. Met misschien
wat meer geklaag dan vroeger

kwamen we de warming up
goed door. We vervolgden
met een grondserie. Kesa-
Gatame, yoko-shio-gatamea,
of ‘donkere kamer’ zoals wij
herinnerden, gingen redelijk
vloeiend, hoewel Ron de uitleg
nét wat vaker moest herhalen.

Na een wedstrijdje was het tijd
voor het staande werk. (Oei,
kunnen we nog vallen?) De o
goshi en de ippon seoi nage,
ook wel de heupworp en de
spierballenworp gingen eigen-
lijk verbazingwekkend goed.
Zonder twijfel werd iedereen

Na tien jaar kwam het er eindelijk van: een reünie!

NA 10 JAAR WEER OP DENA 10 JAAR WEER OP DE
MAT...MAT...
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fanatiek geworpen. Drie keer
knipperen met je ogen en het
was net als een dinsdagavond
in 2002.

Ron van Lamoen: “Ze konden
het gewoon nog!”.

Wel moesten we wennen aan
de nieuwe judoregels; een gele
mat, een houdgreep van 20
seconden, niet meer vastpak-
ken onder de band, niet meer
schoppen tegen de schenen
(hoewel dat misschien altijd
verboden was?). Leuk om te
zien was dat iedereen zijn ei-
gen ‘specialiteit’  of favoriete
worp nog automatisch inzette.
Mark van Vliet schouder worp
op 2 knieën, Jesper de morote
seoi nage en Tessa de tai-
otoschi.

Na het judoën gingen we uit-
eten bij de Café Restaurant de
Zwijger, waar we startten met
een rondje bijpraten: “Wat doe
je?” & ”Ben je verliefd, verloofd
of getrouwd?”… Dit maakte
duidelijk dat er in die tien jaar
tóch echt wel wat veranderd is.

We zijn inmiddels huizenbezit-
ters, getrouwd, vader en wer-
ken als zelfstandig ondernemer,
arts, professionele fietser, IT-
expert en manager facility!

Tijdens het eten keken we terug
op al die jaren dat we samen
judoden. Leuke herinneringen
van toernooien, vakanties en
trainingen kwamen boven. We
concludeerden dat we zoveel
hebben meegemaakt vroeger,
met Ron als onze fanatieke en
trouwe coach. We waren een
geweldige groep met ouders
die veel opgaven om ons door
het hele land te brengen en
een trainer die ons overal bij-
stond!

Hoewel we allen beurs en
blauw waren, met spierpijn op
de meest vreemde plaatsen,
waren we het eens: de reünie
wordt een jaarlijkse traditie! En
volgende keer compleet.
Rene Morren:“Spierpijn op de
gekste plekken! Beetje beurs
ook hier en daar, maar het was
zeer de moeite waard!”.

https://www.facebook.com/ron.vanlamoen.9
https://www.facebook.com/rene.morren.7?hc_location=stream
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Augustus t/m december 2013

RONDJE SPORTHALRONDJE SPORTHAL

Instaptoernooi Culemborg 28 september
Veel deelnemers. Zie eerder in de Hajimé.

Amer Judotoernooi in Made zondag 29 september
Max van der Heijden 3de plaats. Aron van Kesteren net naast de
prijzen. Lars, Ruben, Menno en Goos lege handen.

Districtskampioenschappen -12 jaar zaterdag 12 oktober te Ede
Jonathan Gefferie en Irene Hesling 1ste plaats Kampioen MN
Liam van Hatum 2de plaats en Casper Hussen 3de plaats
Carel Schothorst, Remco Brazilai, Jasper Haarbrink (4de) buiten de
prijzen

Internationaal Judotoernooi Alkmaar
Lars van der Burg 3de plaats
Max van der Heijden, Aron van Kesteren , Menno Peij-
nenborgh en Ruben van Rossum buiten de prijzen

Judotoernooi St. Oederode 26/27 oktober
Jonathan Gefferie 1ste plaats, Irene Hesling  2de plaats en Casper
Hussen 3de plaats en Ruben van Rossum 3de plaats
Lars v/d Burg, Jasper Haarbrink, Alex Leenstra en Daniel Leenstra
vielen buiten de prijzen

Internationaal Judotoernooi in Lommel (België) 26/27
oktober

Max v/d Heijden 3de plaats.
Aron van Kesteren,  Menno Peijnen-
borgh buiten de prijzen
Viggo kwam de jongens in België aan-
moedigen!
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Judotoernooi IJsselstein zondag 10 november
Ruben van Rossum, Alex Leenstra en Jonathan Gefferie behaalde
een 2de Plaats, Irene Hesling, Jasper Haarbrink en Olivier Steenwelle
een 3de Plaats

Instaptoernooi Wijk bij Duurstede zaterdag 16 november
Ook weer veel deelnemers van Groot Houten die mee deden. Ire-
ne Hesling behaalde haar 250 punten en sloot het instaptoernooi
af! Helaas kon ik de punten er niet opzetten omdat deze nog niet
op de site staan.

Open Helderse kampioenschappen 17 november
Max van der Heijden en Jonathan Gefferie 3e plaats

Topjudo Toernooi Almere zondag 24 november
Jonathan Gefferie en Aron van Kesteren 1ste Plaats. Lars v/d Burg
2de Plaats en Menno Peijnenborgh, Ruben van Rossem en Max v/d
Heijden een 3de plaats

Frans Odijk Toernooi 7 en 8 december 2013
1ste plaats; Jonathan Gefferie, Simon Gefferie,
Goos Stam, Aron van Kesteren en Max v.d. Heijden
(Max won met ippon van 3de NK)
2de plaats; Liam van Hattum, Casper Hussen, Olivier
Steenwelle, Jasper Haarbrink, Irene Hesling en Menno Peijnenborgh
3de plaats; Alex Leenstra, Daniel Gefferie en Ruben van Rossum

Daarnaast deden diverse judoka’s van Groot Houten, die ook bij
Top judo Utrecht trainen,  met Top judo
Utrecht ook mee aan de Pot van Olen
(België), het Residentie judotoernooi in Den
Haag, een judotoernooi in Nieuw Vennep
(Max  v/d Heijden2de).

Heb jij ook een prijs gewonnen en sta je hier
niet bij? Geef het door naar hajime@judogroothouten.nl .

mailto:hajime@judogroothouten.nl
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· 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?

· Groot Houten bij het instaptoernooi van 28 september jl. de
meeste deelnemers had, namelijk 26 van de 105 deelnemers?

· Kai van den Berg de jongste judoka van onze vereniging was
(2007) die meedeed?

· onze judoka Max van der Heijden niet alleen een goeie judoka
is, maar ook een goede trainer?

· 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/
· je van harte welkom bent om het nieuwe jaar in te luiden bij de

Kagami Biraki in Den Oord om 16.00 op 11 januari 2014
· je 22 januari 20.00 van harte welkom bent als klankbord in De

Engel
· je van harte welkom bent bij de ALV op 18 maart om 20.00 in

De Engel
· we mensen zoeken voor het wedstrijdsecretariaat en EHBO!
· Onze voorzitter Simon samen met Max van der Heijden, Goos

Stam en Menno Peijnen-
borgh matten hebben
gelegd voor EYOF (de
jeugd Olympische Spelen
in Utrecht)

· Max van der Heijden zelfs
de hele week heeft ge-
holpen bij EYOF en diverse
judoka’s naar de matten
heeft begeleid!

WIST JE DAT……?WIST JE DAT……?

mailto:activiteiten@judogroothouten.nl
http://picasaweb.google.com/groot.houten/
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Wij nodigen uWij nodigen u

van harte uit voor devan harte uit voor de

KAGAMI BIRAKIKAGAMI BIRAKI

op zaterdagop zaterdag

11 januari 201411 januari 2014

16.00 in Den Oord!16.00 in Den Oord!

Met DEMONSTRATIES!

Mede mogelijk door:
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UW MENING TELT!
Hoe ziet

de toekomst van
Judovereniging Groot Houten

eruit?
U bent van harte welkom op  22 januari om 20.00 in restau-
rant De Engel op Burgemeester Wallenweg 2 te Houten.

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).

Een aantal toppers van
Groot Houten was uitge-
nodigd voor het kampioe-
nenbal van Houten!

KAMPIOENENBALKAMPIOENENBAL

mailto:website@judogroothouten.nl
mailto:hajime@judogroothouten.nl
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En we hebben weer een record!!! Dit jaar is met de Grote clubactie
een opbrengst van  € 4.457,04 voor de judovereniging gerealiseerd!

De volgende personen waren de absolute top 5 verkopers!

En dit waren de top 5 teams!

Echt geweldig! Dank, dank en nogmaals dank!

Ranking Verkoper Loten totaal Team
1 Mika Oppelaar 109 Ivo - woe 16.45
2 Niek van Wiggen 108 Ron - din 17.30
3 Max Vreeburg 103 Ron - don 16.45
4 Gerben Bootsma 66 Ron - Don 18.30
5 Casper van Hussen 60 Ron - Don 18.30

Ranking Team
1 Ron - don 17.45
2 Ron - Don 18.30
3 Ron - din 17.30
4 Ron - din 16.00
5 Ivo - woe 16.45

GROTE CLUBACTIEGROTE CLUBACTIE
Applaus, applaus, applaus! Hulde, hulde, hulde aan alle
judoka’s die voor de judovereniging loten hebben ver-
kocht van de Grote Clubactie!
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05-01-14 10+25 toernooi Gilze 1994 t/m 2008
18-01-14 Instaptoernooi Culemborg 2003 t/m 2008
25-01-14 DK -21 Ede 1994 t/m 1999
26-01-14 Breedtesporttoernooi Groesbeek 2000 t/m 2008
01-02-14 Rode Slippen toernooi Houten judoka’s met

rode slip
02-02-14 Int. Judotoernooi Hoogland 1998 t/m 2004

Hoogland
07-02-14 Wijks Open Wijk bij Duurstede 2003 t/m 2008
22-02-14 DK -15 Ede 2000 t/m 2002
02-03-14 Groot Houten Toernooi Houten 1999 t/m 2008
09-03-14 Utrechts Judotoernooi Utrecht 1996 t/m 2008
15-03-14 DK -18 Ede 1997 t/m 2000
22-03-14 Vrijstadtoernooi Culemborg 1999 t/m 2006
12-04-14 Instaptoernooi Wijk bij Duurstede 2003 t/m 2008
13-04-14 Berlicum Open St. Michielsgestel 1994 t/m 2007
19-04-14 Open Flevolands Lelystad 1983 t/m 2005

Kampioenschap
26-04-14 DK teams Ede op uitnodiging
10-05-14 Int. Houvast Mierlo 2000 t/m 2006

Judotoernooi
11-05-14 Int. Houvast Mierlo senioren t/m

 Judotoernooi 1999
11-05-14 DK -12 Ede 2003 t/m 2006
17-05-14 BPO Judotoernooi Hasselt Senioren t/m

2007
07-06-14 Clubkampioen- Houten Alle judoka’s GH

Schappen
14-06-14 Heide Judotoernooi Ede Senioren t/m

2007

WEDSTRIJDKALENDERWEDSTRIJDKALENDER
Datum Toernooi Plaats Groep
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VOORAANKONDIGINGVOORAANKONDIGING
UITNODIGINGUITNODIGING

Algemene Ledenvergadering

dinsdag 18 maart 2014

Aan leden, ouders van leden en leraren van judovereniging “Groot
Houten”.

Hierbij ontvangt u de vooraankondiging voor het bijwonen van on-
ze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering op dinsdag 18 maart
2014 van 20.00 – 22.00 uur in restaurant De Engel, burgemeester
Wallerweg 2 te Houten. De agenda volgt nog.

Het bestuur is momenteel met een klankbordgroep, bestaande uit
een aantal enthousiaste ouders, vorming aan het geven aan onze
stip op de horizon; visie, strategie en de daarbij behorende beleids-
plannen. Deze resultaten worden tijdens de ALV gepresenteerd en
daarom zie wij uw aanwezigheid graag tegemoet.

Als u andere onderwerpen ter sprake wilt brengen tijdens deze ver-
gadering, of bepaalde vragen/wensen heeft, dan verzoeken wij u
deze mee te delen aan Thom van der Heijden, onze secretaris, via
secretaris@judogroothouten.nl of 06 31 03 60
24.

Wij hopen u dinsdag 18 maart 2014 op de ALV
te treffen.

Met vriendelijke groet,

mailto:secretarisgh@hotmail.nl
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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


