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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. 

mailto:info@fysiodemolen.nl
http://www.fysiodemolen.nl
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Dit worden mijn eerste schrijverij-
en als nieuwe voorzitter van Ju-
dovereniging Groot Houten. We 
hebben tijdens de Kagami Biraki 
op 10 januari op een prachtige 
manier afscheid genomen van 
de vorige voorzitter, Herman 
Schilperoort. Ron van Lamoen 
had een geweldige demo voor-
bereid met een grote groep 
judoka’s. Een prachtig schouw-
spel.  
Herman heeft ruim 10 jaar in het 
bestuur van de vereniging geze-
ten, eerst als secretaris, later als 
zowel secretaris en voorzitter en 
de laatste jaren als voorzitter. On-
der zijn voorzitterschap heeft de 
vereniging een stabiel ledenbe-
stand opgebouwd, kan de vere-
niging een beroep doen op fan-
tastische vrijwilligers en staan we 
er financieel goed voor. Het was 
een genot om met Herman te 
werken, zijn rust, politieke sensitivi-
teit, oplossingsgerichtheid en ver-
mogen om altijd met eenieder in 
verbinding te zijn, zullen we echt 
gaan missen.  

Herman zal zelf in deze Hajimé 
terugkijken op zijn periode binnen 
het bestuur van de judovereni-
ging. 
De komende jaren staan ons 
meerdere uitdagingen te wach-
ten. Zoals iedereen in de maat-
schappij zal ook de vereniging 
de broekriem aan moeten trek-
ken. Vanwege de bezuinigingen 
is de gemeente genoodzaakt de 
subsidie aan verenigingen de 
komende jaren naar € 0,- te re-
duceren. Deze belangrijke bron 
van inkomsten zullen we als vere-
niging moeten compenseren. 
We kunnen dit als een tegenslag 
opvatten, maar ik zie ook met 
name mogelijkheden. Dit biedt 
ook weer een uitgelezen kans 
om gezamenlijk de schouders 
eronder te zetten en op een cre-
atieve manier als een eenheid 
deze uitdaging op te pakken. 
Tijdens de Algemene Ledenver-
gadering van 28 maart willen we 
graag de mogelijkheden met 
jullie verder verkennen. 
Hoewel we een stabiel ledenbe-
stand hebben, zijn we helaas niet 
in staat om ons ledenbestand te 

Maart 2012 

SCHRIJVERIJENSCHRIJVERIJEN  

Herman bedankt! 
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laten groeien (ondanks de groei-
ende gemeente Houten). We 
willen graag met alle leden een 
verkenning doen wat nodig is om 
leden langer aan ons te binden 
en hoe we nieuwe leden kunnen 
werven. Dit zullen we doen aan 
de hand van een “leden-
tevredenheidsonderzoek”.  
Daarnaast gaat de zoektocht 
naar een nieuwe locatie onver-
minderd door. Vanaf 2014 zullen 
we geen judolessen meer kun-
nen verzorgen vanuit locatie Den 
Oord. We blijven in gesprek met 
de gemeente en hebben nu 
zicht op een nieuwe locatie van-
af eind 2013. De gemeente heeft 

het plan van de Handbalvereni-
ging goedgekeurd om een nieu-
we locatie te bouwen op de 
Kruisboog. We willen als judover-
eniging graag hierbij aansluiten. 
De ontwikkelingen hierover wor-
den vervolgd. 
Kortom, het wordt weer een 
mooi jaar waarbij de judoka’s 
centraal staan en moeten blijven 
staan. Het plezier van onze  
judoka’s, of het nu tijdens de trai-
ningen, toernooien, graduaties of 
wedstrijden is, staat voorop. 
Ik wens eenieder een heel mooi 
judojaar en bovenal, heel veel 
plezier. 
 
Geniet ervan,  
Simon Peijnenborgh 
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VOOR VOOR DEDE  LAATSELAATSE  KEERKEER... ...   

Simon Peijnenborgh vroeg mij na 
mijn afscheid als voorzitter van 
de vereniging  laatst of ik het ju-
do al miste en of ik iets voor de 
Hajimé zou willen schrijven.  
 
Om de eerste vraag te beant-
woorden: ja, ik mis het judo soms 
best.  
Er gaat eigenlijk niet zo vaak een 
dag voorbij dat judo niet heel 
even door mijn hoofd schiet. 
Kennelijk zijn mijn hersenen hier-
op in elf jaar tijd toch geconditio-
neerd geraakt.   
 
Hoe rolde ik in het bestuur van 
de vereniging? 
Dat was in 2001 bij de Kagami 
Biraki. Hans Pieter ging vier jaar 
naar judo en ik zei tegen Lykke 
Kluen dat ik wat wilde doen voor 
de club.   
Binnen een week vroeg Andre 
van der Snee, toen onze voorzit-
ter, of ik bij hem thuis wilde ko-
men praten. Hij was op zoek 
naar een secretaris. Ik wilde dat 
graag doen. Maar, Andre ging 
niet over een nacht ijs.  
Ik moest o.a. de vraag beant-

woorden wat ik zou doen als mijn 
zoon van judo afging. Ik zei dat ik 
ook dan in het bestuur door zou 
willen gaan. Dat vond ik vanzelf-
sprekend. 
 
Elf jaar verder heeft het zich ge-
lukkig niet voorgedaan dat Hans 
Pieter met judo is gestopt. Hij ju-
doot zelfs op twee plekken, in 
Houten en ook in Tilburg. Ik zag 
hem in al die jaren samen met 
zijn judovriendjes opgroeien tot 
een leuke, vrolijke groep volwas-
senen. Zij gaan allemaal nog 
graag naar de dojo, inmiddels 
met de zwarte band om. Dat ze 
op een leuke manier tot sportie-
ve en zelfbewuste volwassenen 
zijn uitgegroeid, mag van mijzelf 
zeker voor een deel op het con-
to worden gezet van onze ju-
dovereniging en hun  docenten.  
 
Wat was mijn motivatie voor 

11 jaar bestuurswerk?   
Sport is belangrijk voor jong en 
oud, zeker voor kinderen die zich 
mentaal en fysiek ontwikkelen. 
Van alle sporten vind ik judo het 
mooist.  

Schrijverijen door Herman Schilperoort 
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Judo staat voor sommigen voor 
een levensweg. Dat is misschien 
wat overdreven, maar het is erg 
goed voor je lichaam.  
Je leert letterlijk stevig op je be-
nen te blijven staan, te knokken 
en -met vallen en opstaan- 
steeds meer op jezelf te vertrou-
wen. Je schijnt er zelfs beter van 
in wiskunde te worden. Genoeg 
redenen dus om je voor zo’n 
sport in te zetten.  
 
Wat mij ook motiveerde: Groot 
Houten is een gezellige vereni-
ging.  Geen moeilijk doenerij. We 
zijn met zijn allen heel natuurlijk 
en gewoon. Jong en oud loopt 
bij ons lekker door elkaar en veel 
mensen doen als er iets gedaan 
moet worden flink mee. Mensen 
voelen zich thuis:  kijk maar naar 
het hoge aantal zwarte banders. 
 
Wat vond ik leuk aan mijn activi-
teiten voor de vereniging?  

’s Morgens vroeg met een clup-
pie matten leggen voor de gra-

duaties en toer-
nooien. Ron die 
altijd vrolijk binnen-
stapt? Kijken: wie 
zijn er ook vroeg uit 
gegaan om mee 
te helpen?  

Meedoen bij toernooien. Aan 
de wedstrijdtafel meedoen en 
een babbel maken met onze 
docenten en vrijwilligers. Aardige 
mensen als Lex en Thea van 
Heumen, Ron van Lamoen, Ivo 
Klinkenberg, Alexander Eijskoot, 
Thea en Theo Verhaar, Guus Kers 
en John van Zijl, Andre en zijn 
EHBO, Caroline en Renate van 
de Hajimé, Gerard van der Lin-
den en Mirjam Kraan. Ik zou ie-
dere vrijwilliger willen opnoemen, 
maar iedereen begrijpt waarom 
ik deze mensen er uit licht.  

Inspirerend was ook om te kijken 
naar examens en naar wedstrijd-
partijen op de mat. Hoe verschil-
lend zijn judoka’s. De een gedre-
ven, boos en huilend na een 
verliespartij, de ander ijzig kalm 
en weer een ander die regelma-
tig de slappe lach krijgt als hij of 
zij aan een partij moet beginnen.  
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Ik geloof dat ik nu wel zo’n 
beetje alle leuke dingen heb op-
gesomd. Leuk was natuurlijk ook 
om naar wedstrijden te gaan 
met mijn eigen zoon en zijn judo-
maten. Overal in het land, altijd 
pakten we wel medailles. En re-
gelmatig ook als dat van tevoren 
flink moeilijk had geleken. Zoals 
de keer dat we met het aspiran-
tenteam naar de districtskampi-
oenschappen gingen op mijn 
verjaardag.  
 
Menno Wisselink vroeg me: wel-
ke cadeaus heb je vanmorgen 
gekregen? Ik grapte: niks, en zei 
dat ik hoopte dat het team voor 
een cadeau daar zou zorgen. 
Districtskampioen word je niet 
zomaar, maar die dag zat het 
met de spirit weer helemaal 
goed en lukte bijna alles.  
Ik kon met Ron onze jongens 
vanwege het gewonnen goud 
lekker op patat trakteren.  
 
Waarom ga ik weg?  
Omdat de tijd er helemaal rijp 
voor is, omdat er een goed be-
stuur zit en Simon Peijnenborgh 
een schitterende opvolger is.   
Elf jaar is voor bestuurswerk na-
tuurlijk erg lang, ook al is de tijd 
omgevlogen. Ik kijk met veel vol-
doening terug op de samenwer-

Gezellig waren ook al die bijzon-
dere activiteiten zoals judokam-
pen, bezoek aan EK’s en WK’s . 
Samen op pad met kinderen en 
hun ouders.  Mooie herinnerin-
gen:  bij Utrecht-AZ met gillen 
“Ja, we zwaaien met zijn allen 
naar Van Gaal” en met 7.000 
mensen Henk Grol toeschreeu-
wen bij de WK in Ahoy . 

Herman en Henk Grol 

En natuurlijk was het ook fijn om 
in het bestuur samen met ande-
ren de organisatie te helpen run-
nen. Eens in de twee maanden 
bij een bestuurslid thuis vergade-
ren. Altijd een volle agenda en 
genoeg dingen te doen, maar 
ook lol maken en tussendoor 
aandacht hebben voor elkaar 
en elkaars gezin. 
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king in het bestuur. Heel mooi, 
ieders inzet vanuit een gelijk ge-
voelde betrokkenheid. Dat 
maakte mijn taak als voorzitter 
een fijne en voor Simon zal het-
zelfde gelden.  
 
Wat ga ik missen? 
Alle leuke dingen die ik opnoem-
de, maar natuurlijk vooral het 
judo zelf,  de leuke contacten en 
de support van jullie allemaal 
aan de vereniging. Zeker is: ik 
kom vast nog langs en achter de 
wedstrijdtafel zitten, wil ik ook 

nog wel eens doen. 
Ik wens onze club een mooie 
toekomst toe. Tot ziens allemaal, 
dank voor alle mooie momen-
ten, de samenwerking met zove-
len en de hele mooie judodemo 
bij mijn afscheid als voorzitter tij-
dens de laatste Kagami Biraki. 
 
Herman Schilperoort 



pagina  10 Hajimé  Maart 2012 

"DE BIJZONDERE ITALIAANSE KEUKEN" 

www.cocopazzo.nl 
Geopend van maandag t/m zaterdag 

RESTAURANT  
Coco Pazzo 
Plein 20  
3991 DL Houten 
030-6371403 

Restaurant Rotisserie Zott 
Dorpsstraat 49 
3433CL Nieuwegein 
030-6066622 

"Romantisch tafelen  
aan de oude sluis" 

www.restaurantzott.nl 
Alle dagen geopend 

http://www.cocopazzo.nl
http://www.restaurantzott.nl
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JUDOTEAMS HOUTEN JUDOTEAMS HOUTEN GRIJ-GRIJ-
PENPEN  NETNET  NAASTNAAST  DEDE  PRIJZENPRIJZEN  

OPOP  “JAN “JAN DEDE  LEEUW” LEEUW”   
TEAMTOERNOOITEAMTOERNOOI  

Op zaterdag 26 november nam onze club deel aan het 
jaarlijkse “Jan de Leeuw” Teamtoernooi te Culemborg. 

We hadden ons ingeschreven 
met een Welpenteam en een 
Pupillenteam. Het welpenteam 
bestond uit: Alex Leenstra(-21kg), 
Remco Barzilaij (-24kg), Aron Var-
wijk (27kg), Siem Muusz (-30kg), 
Jochem Geuze (-34kg) en Lau-
rens Brackel (-38kg).  
Het pupillenteam bestond uit: 
Micha Pelger (-27kg), Giovanni 
Mulder (-30kg), Jonathan Geffery
(-30kg), Ruben van Rossum  
(-34kg), Stan Nuijten (-38kg), Max 
Vreeburg(-38kg) en Aron van 
Kesteren (-42kg). 
Leon Jongerius nam de pupillen 
onder zijn hoede als coach en 
Ron nam het welpenteam voor 
zijn rekening. Leon nam zijn ploeg 
mee voor de eerste wedstrijd 
tegen het team van Sport en 
Bewegen.  
Micha begon als eerste en was 
duidelijk nog een beetje zenuw-
achtig, wist goed tegenstand te 

geven maar verloor helaas zijn 
partij. Giovanni en Ruben wisten 
met goed judo hun partij te win-
nen, waarna Stan zijn meerdere 
moest kennen in zijn tegenstan-
der. Voor Aron de taak om zijn 
partij te winnen en zo de winst 
binnen te halen voor het team. 
Met bekeken en tactisch judo 
won Aron de partij en zo ook de 
wedstrijd voor het team. De vol-
gende pot was tegen het team 
Buchi-Ki. De Houtense judoka’s 
waren los want allen wisten hun 
partij overtuigend te winnen met 
een ippon. In de derde wedstrijd 
kwamen we uit tegen het sterke 
geachte team van Bushi Arn-
hem. De verrassing van de dag 
was toch wel Micha. Hij stond zo 
goed en sterk te judoën dat hij 
de eerste winstpartij pakte in de-
ze spannende pot. Jonathan 
deed er nog een schepje 
bovenop en won ook zijn partij  
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2-0 voor ons. Ruben verloor zijn 
partij van een sterke tegenstan-
der. Ook Stan verloor zijn partij 
waardoor de grote druk op Aron 
kwam om zijn partij te winnen. En 
dat kun je aan Aron overlaten 
met zijn sterke Maki-komi tech-
niek wierp hij zijn tegenstander 
met ippon. Deze partij gaf zo’n 
boost dat de volgende partij te-
gen het team van Van Doorn 
alles werd gewonnen met een 
ippon binnen de minuut. Onze 
laatste poule wedstrijd ging te-
gen het combinatie team van 
Anton Geesink/Betuwe, ook de-
ze wedstrijd werd overtuigend 
gewonnen door de Houtense 
judoka’s waardoor we winnaar 
werden in de poule en waren 
geplaatst voor de kruisfinales. 
Het welpenteam mocht als eer-
ste aantreden tegen het sterke 
team van Sport Accent 1. Alex 
begon goed en won zijn partij 
overtuigend met een ippon. He-
laas was dat onze enige winst 
partij, Remco, Aron, Siem, Jo-
chem en Laurens hadden een 
iets te groot maatje judoka te-
genover zich. In de tweede partij 
moesten we tegen het team van 
Van Doorn. Alex begon hier ook 
weer overtuigend en won met 
een ippon. Ook Remco liet zich 
niet nog een keer verrassen en 

scoorde een ippon. Aron haalde 
de winst en wist de stand op 3-0 
te zetten door met goed judo de 
partij te winnen met een ippon. 
Siem en Jochem waren nog een 
beetje onder de indruk en kon-
den ondanks hun inzet hun partij 
niet winnen. Voor Laurens de 
druk om zijn partij te winnen en 
zo ook de wedstrijd. Het werd 
een spannende partij (ik kreeg 
het er benauwd van) maar met 
een mooie O-Soto-Gari scoorde 
Laurens een ippon. Onze laatste 
poule wedstrijd moesten we win-
nen om zo ook naar de kruisfina-
les te kunnen net zoals de Pupil-
len. De laatste poule wedstrijd 
ging tegen het combinatieteam 
van Anton Geesink/Betuwe. Alex 
was deze dag een zekere factor 
want hij won al zijn partijen zo 
ook deze met een mooi Harai-
Goshi. Ook Remco, Aron, Siem, 
Jochem en Laurens wonnen 
overtuigend hun partij zodat we 
de partij wonnen en waren ge-
plaatst voor de kruisfinales. 
Het pupillenteam moest het in 
de kruisfinales opnemen tegen 
het team van Wijk bij Duurstede. 
Micha kon zijn zege reeks niet 
door zetten en verloor zijn partij, 
al had hij zich goed verweerd. 
Jonathan trok de stand weer 
gelijk met een mooie ippon sco-
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re. Wat zo goed ging in de voor-
rondes lukte nu niet bij Ruben en 
Max. Beide verloren hun wed-
strijd en zo ook onze plek voor de 
finale. Aron liet zien dat hij in goe-
de vorm is want hij won al zijn 
partijen overtuigend. De judoka’s 
waren een beetje teleurgesteld 
omdat Bushi wel de finale be-
haalde waar wij in de voorronde 
overtuigend van hadden ge-
wonnen! Maar we moesten ons 
focussen omdat we nog een 
wedstrijd moesten doen om de 
3de en 4de plek. Het team van 
Sport Accent stond tegenover 
ons. Het leek wel of we waren 
gebroken want op Aron na ver-
loor ieder zijn wedstrijd. Ondanks 
de teleurstelling mochten de jud-
oka’s terug kijken op een goed 
toernooi. 
Het jonge welpenteam kwam in 
de kruisfinales tegen het 2de 
team van Sport Accent. Na wat 
pep talk ging Alex van start met 
een sterke judopartij en won met 
een ippon. Helaas konden we dit 
met het team niet doortrekken. 
Zowel Remco, Aron, Siem, Jo-
chem en Laurens verloren hun 
partij. Ook voor de welpen was 
er nog een mogelijkheid voor 
een 3de plaats maar dan moest 
er wel gewonnen worden van 
Sport Accent 1. Dit team hadden 

we ook al gehad in de voorron-
de en verloren. We waren dus 
gebrand om revanche. Alex was 
weer een zekere factor. Met een 
ippon haalde hij het eerste punt 
binnen. Remco begon goed 
maar liet zich verrassen en ver-
loor de partij. Jochem en Siem 
konden tegen dit sterke team 
geen potten breken. Laurens 
stond als een leeuw te judoën en 
wist het op een beslissing te laten 
komen van de scheidsrechter. 
Laurens werd aangewezen van-
wege zijn aanval drift. 
Als coach was ik toch een beetje 
teleurgesteld want ik had het de 
jongens zo gegund dat ze voor 
het goede judo een prijs verdien-
de!! De judoka’s van Houten ver-
dienden ook namens mijn assis-
tent Leon Jongerius een Dikke 
pluim. Naast deze dikke pluim 
ook nog een pluim voor Max 
Vreebrug die vol overgave bijna 
1kilo is afgevallen om mee te 
kunnen doen met het team klas-
se MAX!!!! 
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KENNISMAKING KENNISMAKING   
KINDERFITNESSKINDERFITNESS  BIJBIJ    

BODYBODY  BUSINESSBUSINESS  
Op 30 november zijn zo'n 15 judoka's ingegaan op de 
uitnodiging van onze hoofdsponsor om kennis te maken 
met kinderfitness.  

Body Business had een zeer leuk 
programma in elkaar gezet.  
Na het ontvangst en de uitleg 
van de fitnesstoestellen mocht 
iedereen zich "gecontroleerd" 
uitleven op de crosstrainers, roei-
machines, loopbanden, etc.  
 
Hierna hadden de 3 begeleiders 
een fitnesscircuit uitgezet voor 
onze sportmannen. Bezweet, 
moe en voldaan mochten ze 
hierna aan de bar plaatsnemen 
voor een drankje. Om een indruk 
te geven hoe het door de ju-
doka's werd ervaren: het is erg 

leuk om te doen en ik hoop dat 
we nog een keer mogen fitnes-
sen. 
 
Kortom, dit gaan we nog een 
keer doen op woensdag 18 april! 

Tell a friend! Samen voorop in de strijd tegen kanker! 

               Doneren kan op: 

deelnemers.opgevenisgeenoptie.nl/acties/
alexandereijskoot/alexander-eijskoot 

Email: aeijskoot@hotmail.com, Vrienden 
worden op Faceboek:  Alexander fietst 

mailto:aeijskoot@hotmail.com
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Voor verschillende categorieën 
waren er genomineerden; voor 
de sportvrijwilliger, de sportvere-
niging, sportploeg, sportman, 
sportvrouw en het sporttalent 
van het jaar 2011. Menno Peij-
nenborgh van Judovereniging 
Groot Houten was samen met 5 
andere kandidaten door de 
commissie genomineerd als 

sporttalent 2011. 
De prijs ging uitein-
delijk naar bad-
mintonspeler Ru-
ben Jille die meer-
dere nationale 
titels op zak had. 
Menno kreeg een 
mooie oorkonde 
en mocht ook  op de foto.   

Op 6 februari is het eerste Sportgala in Houten in Theater 
aan de Slinger georganiseerd.  

Een berichtje van de Sint: 

SINTERKLAAS SINTERKLAAS BIJBIJ    
3 3 DECEMBERDECEMBER  20112011  

Hallo beste kinderen en ouders, 
Ik wil jullie nog even laten weten dat het een gezellige dag 
was met een grote opkomst. Wel 60 kinderen! 
Er werden weer spannende dingen gedaan en ben benieuwd 
wat jullie volgend jaar weer allemaal kunnen laten zien. 
Dus goed je best doen! 
Sint 

SPORTGALA HOUTENSPORTGALA HOUTEN  
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Judovereniging Groot Houten 
heeft ook vele geweldige vrijwilli-
gers voor de ledenadministratie, 
ondersteuning bij de graduaties, 
organiseren en ondersteuning bij 
wedstrijden, de website, (buiten)
activiteiten, EHBO, bestuurlijke 
functies, etc.  Naast al deze ge-
weldige vrijwilligers zijn we nog 
op zoek naar vrijwilligers voor: 
 
Organiseren van de Grote Club-
actie 
Dit is een jaarlijks terugkerende 
activiteit in oktober en bestaat 
uit het aanvragen, enthousias-
meren, uitdelen en in ontvangst 
nemen van de boekjes voor de 
verkoop van loten. 80% van de 
opbrengst van de verkochte lo-
ten gaat naar de vereniging. 
 
PR 
Als vereniging willen we “op de 
kaart” blijven staan. Met als doel 
de inwoners van de gemeente 
Houten laten meegenieten van 
al onze mooie initiatieven. Regel-
matig willen we iets daarvan in 

de “huis aan huis bladen” com-
municeren. Deze taak als PR 
functionaris zal hooguit een uur 
per maand in beslag nemen. 
 
Ledentevredenheidsonderzoek 
We zijn erg benieuwd waar de 
behoeftes van onze leden ten 
aanzien van de vereniging lig-
gen. Wat kunnen we anders 
doen om nog beter aan te slui-
ten op de wensen van onze le-
den. We willen dit onderzoek 
jaarlijks terug laten keren en zijn 
op zoek naar een vrijwilliger die 
dit onderzoek uit kan zetten en 
de conclusies ervan verwerkt. 
 
Ondersteuning activiteiten  
Ieder jaar organiseert de vereni-
ging een aantal activiteiten, zo-
als het judokamp, sinterklaas, 
bezoeken van een voetbalwed-
strijd van FC Utrecht waar we 
extra ondersteuning van harte 
kunnen gebruiken. 
 
Andere werkzaamheden 
We zijn dolgelukkig met iedere 

Er is geen vereniging die de belangen van haar leden 
kan vertegenwoordigen zonder hulp van fantastische 
vrijwilligers.  

OPROEP OPROEP VRIJWILLIGERSVRIJWILLIGERS  
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vrijwilliger, ook als je iets voor de 
vereniging wilt doen wat hierbo-
ven niet genoemd staat. Laat 
het ons weten. 
 
Mocht je als vrijwilliger iets voor 
Judovereniging Groot Houten 

willen doen, neem dan contact 
op met Simon Peijnenborgh 
(voorzitter) op 06 55 39 25 86 of 
stuur een mail naar renatesi-
mon@kpnmail.nl 

Parelgras 3, 3994 NS  HOUTEN  

Top 5 van de 12 groepen: 
1. zaterdag 10.30 Alexander 
2. dinsdag 17.30 Ron 
3. vrijdag 16.45 Ivo 
4. zaterdag 9.45 Alexander 
5. donderdag 16.00 Ron 

3.011,79 euro totaal opgehaald voor de club! 

Top 5 van de individuen: 
1. Max Vreeburg 
2. Siem Muusz 
3. Menno Peijnenborgh 
4. Kenny Mahadewsing 
5. Max van der Heijden,  

David Baars 

mailto:mon@kpnmail.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 

http://www.deengel.nl
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HYGIËNEHYGIËNE  
Hygiëne is een belangrijk onderdeel voor het veilig kunnen judo-
ën. Daar staan we meestal niet direct bij stil en meestal rennen 
we, in jeugdig enthousiasme, de judomat op om onze sport te 
beoefenen. 

Daarom een aantal tips, eigenlijk zijn ze vanzelfsprekend, om de hygiëne binnen Groot 
Houten te verbeteren: 
 

* zorg voor korte nagels van handen en voeten; 

* gebruik slippers of schoenen als je niet op de judomat staat; 

* zorg dat je voeten schoon zijn als je op de judomat staat, vooral in de zomer is 

dit een punt van aandacht als de judoka’s in hun vrije tijd gebruik maken van 
open schoeisel; 

* was je handen na een bezoek aan het toilet (als de tegenstander je vast pakt 

zou je het zelf ook wel fijn vinden dat zijn handen schoon zijn); 

* zorg ervoor dat je judopak schoon is (gooi het niet in je tas en pak het de week 

erop er weer uit); 

* controleer voor je gaat sporten of je niet naar zweet stinkt (is dit wel het geval 

doe dan deodorant op, of indien je er tijd voor hebt neem een douche); 

* nuttig geen eten of drinken op de judomat; 

* als je de douche van de sportzaal gebruikt, draag dan uit voorzorg slippers om 

voetinfecties te voorkomen; 

* ruim je rommel op, ook in de kleedkamer; 

* drink niet uit de waterfles van je medejudoka. Virussen, bacteriën en schimmels 

zijn heel makkelijk over te brengen via de mondstukjes van de waterflesjes; 

* was je fles na elke training en/of wedstrijd liefst in de vaatwasser; 

* bloedende wonden moeten onmiddellijk worden ontsmet en toegedekt; 

* bloedvlekken op de vloer cq judomat moeten onmiddellijk worden verwijderd. 

 
Door deze tips na te leven, verbeteren we de hygiëne binnen Groot Houten en kun-
nen we met een veilig gevoel de judomat betreden. 
 
Het bestuur 
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KAGAMI BIRAKIKAGAMI BIRAKI  

Rond 18:30 kwamen de eerste 
leden met of zonder partner de 
zaal binnenstromen, het pro-
gramma zou om 18:45 starten. 
Rond deze tijd was de zaal nog 
niet echt gevuld waardoor we 
het begin even uitstelden en dat 
was goed want tussen 18:45 en 
19:00 uur werd het goed druk in 
de zaal!  
 
De oprichter Lex van Heumen 
nam de opening en het pro-
gramma door en heette ieder-
een van harte welkom en sprak 
de beste wensen uit voor 2012! 
Lex legde uit wat een Kagami 
Biraki inhield. Na het openings-
woord werd er traditioneel het 
voorblad van de kalender afge-
scheurd door het jongste lid van 
de vereniging, en dat was Diego 
Mulder! Vol trots en onder ap-
plaus scheurde Diego samen 
met Lex het voorblad eraf. 
 
Nadat Diego en Lex dit hadden 
gedaan, werd er door Ron van 
Lamoen en Sam van Gerwen de 
Nage-No-Kata gedemonstreerd. 

Onder de klanken van Japanse 
muziek liet Ron in series arm/
schouderworpen, heupworpen 
en beenworpen zien en dat alles 
volgens een vast patroon. Ieder-
een zat/stond aandachtig te 
kijken! 
 
Op het moment dat de Kata 
was afgelopen kondigde Lex 
aan dat er een demonstratie 
kwam waarvan hij al de voorbe-
reiding had gezien en zei dat het 
een spectaculaire demonstratie 
zou worden! De groep oudere 
judoka’s 15-22 jaar namen plaats 
op de judomat. Ron legde uit 
dat er op muziek verschillende 
series worpen werden gedaan 
zowel snel als in slow-motion!   
 
Toen de demo begon, werd er 
even raar gekeken: hé wat doen 
ze nou? Maar gedurende de 
demonstratie zat iedereen met 
bewondering te kijken wat deze 
jongens en een meisje het pu-
bliek lieten zien. Er waren zelfs 
mensen die er een brok in hun 
keel van kregen door de bewe-

Op dinsdag 10 januari 2012 werd de jaarlijkse Kagami 
Biraki gehouden in de kleine zaal van Den Oord! 
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gingen en de muziek samen!! 
Om het nog een keer terug te 
zien, kijk dan even op de site van 
Groot Houten daar staat een link 
naar de filmpjes. 

Na deze spectaculaire demon-
stratie werd er door Ron het af-
gelopen jaar door genomen met 
een power-point presentatie! 
Hierin kon men zien wat de judo-
ka’s van Groot Houten hadden 
gepresteerd op de verschillende 
toernooien: regionaal, district, 
landelijk en internationaal!! Tij-
dens deze presentatie kwam ook 
het stoppen van Herman Schil-
peroort als voorzitter van de club 
aan de orde! Simon Peijnen-
borgh (secretaris en opvolger 
van Herman) nam het woord  
om Herman voor zijn diensten te 
bedanken en hem in het zonne-
tje te zetten! Herman heeft heel 
veel werk verricht achter de 
schermen en dit deed hij al heel 
wat jaartjes! Van zijn goede en 
sterke schrijvenrijen in de Hajimé 
tot aan zijn bijdrage tijdens het 
platform voor Voorzitters van de 

Houtense verenigingen tot zijn 
inzet tijdens de verschillende ac-
tiviteiten. Herman was wat dat 
betreft een stevige steunpilaar 
voor ons club!! 
 
 
 
 
 
 
Herman nogmaals bedankt voor 
deze bijdrage aan de vereniging 
en ook je vrouw verdient een 
bedankje dat je maar elke keer 
weer voor de vereniging op pad 
ging!! 
 
Ron maakte de power-point pre-
sentatie af waarna Lex het slot 
woord bracht waarna iedereen 
onder het genot van een drank-
je en een hapje met elkaar kon 
praten! Tijdens dit naborrelen kon 
men ook kijken of men iets ge-
wonnen had! Tijdens de avond 
werden er lootjes verkocht waar-
mee je kleine en leuke prijsjes kon 
winnen! 
 
Al met al was 
het weer een 
g e s l a a g d e 
Kagami Biraki 
2012! 
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GRADUATIES GRADUATIES JANUARIJANUARI  20122012  
 
 
 
Dubbel gegradueerd 
Een aantal judoka's hebben het heel erg goed gedaan en zijn dubbel 
gegradueerd. Allemaal van harte gefeliciteerd. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

De volgende graduaties zijn op:  Zaterdag 30 juni 2012 

Luuk Agbor   Therese Agbor 
Tjerk Huitema  Menno Peijnenborgh 
Aron van Kesteren  Giovanni Mulder 
Tjerk de Kruijf  Joris Dekker 
David Koopman  Jonathan Gefferie 
Sem Wamelink  Reinier Maasse 
Stan Nuijten 

En verdere belangrijke data 2012: 
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Aan leden, ouders van leden en leraren van judovereni-
ging “Groot Houten”. 

Hierbij nodigen wij iedereen graag uit tot het bijwonen van onze jaar-
lijkse Algemene Ledenvergadering op woensdag 28 maart 2012 van 
19.45 – 22.00 uur. De ALV vindt plaats in café restaurant Den Engel, 
Burg. Wallerweg 2 (Oude Dorp) Houten. 

Agenda: 
v.a. 19.45 uur Ontvangst met koffie thee 
01. Opening en vaststellen agenda 
02. Mededelingen en ingekomen stukken 
03. Notulen algemene ledenvergadering d.d. 30 maart  2011 
04. Jaarverslag en jaarrekening 2011 
05. Verslag kascommissie 
06. Begroting 2012/ Contributieverhoging 
07. Samenstelling algemeen bestuur (af- en aantreden) 
08. Speerpunten bestuursbeleid 2012 
09. Wat verder ter tafel komt 
10. Rondvraag/ sluiting 

De stukken voor de ALV kunnen uiterlijk een week voor de vergadering 
via de website worden gedownload (www.groothouten.nl). 
De jaarrekening en de begroting zijn ter vergadering beschikbaar. Als u 
andere onderwerpen ter sprake wilt brengen tijdens deze vergadering, 
of bepaalde vragen/wensen heeft, dan verzoeken wij u deze liefst 
voorafgaand aan de vergadering mondeling of schriftelijk mee te de-
len aan Thom van der Heijden, onze secretaris, via  
secretarisgh@hotmail.nl of 06 31 03 60 24. 
 
Wij hopen u  28 maart as. op de ALV te treffen. 
Met vriendelijke groet, 
Het bestuur 

UITNODIGINGUITNODIGING  ALGEMENEALGEMENE    
LEDENVERGADERINGLEDENVERGADERING  WOENS-WOENS-

DAGDAG  28 28 MAARTMAART  20122012  

http://www.groothouten.nl)
mailto:secretarisgh@hotmail.nl
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RODESLIPPENTOERNOOIRODESLIPPENTOERNOOI  
GROOT GROOT HOUTENHOUTEN  SUCCES!SUCCES!  

Er deden zo’n 60 judoka’s mee 
aan dit evenement, dat wordt 
georganiseerd om zo de begin-
nende judoka’s en ouders weg-
wijs te maken in het graduatie- 
en wedstrijdsysteem van  judo. 
Als eerst werden de judoka’s be-
proefd op hun technieken zoals 
valbreken, been en heupworpen 

en kanteltechnieken. Onder toe-
ziend oog van leraren Alexander 
Eijskoot en Ron van Lamoen de-
den de judoka’s goed hun best. 
Na het examen gaf leraar en 
bondsscheidsrechter Ivo Klinken-
berg uitleg over het wedstrijdsys-
teem. De puntentelling en de 
uitspraken van de scheidsrechter 

Op zaterdag 4 februari organiseerde Judovereniging 
Groot Houten het jaarlijkse Rodeslippentoernooi voor de 
beginnende judoka’s. 
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kwamen aan bod in zijn uitleg. 
Iedereen luisterde aandachtig 
want straks moeten ze zelf de 
wedstrijdjes maken, en dan moet 
je wel weten wat wel en niet 
mag. Nadat Ivo klaar was wer-
den de judoka’s ingedeeld op 
leeftijd en gewicht over 12 ver-
schillende poules. Op drie wed-
strijdmatten werden de wedstrij-
den afgewerkt. 
De wat oudere judoka’s van Ju-
dovereniging Groot Houten zorg-

den voor het noteren van de 
punten en het scheidsrechteren 
op de mat. Alles verliep vlot en 
iedereen deed goed zijn best 
om in de prijzen te vallen. Ook 
de veel meegekomen ouders 
keken vol enthousiasme naar 
hun zoon of dochter. Met de ve-
le vrijwilligers is het toernooi ook 
een succes te noemen want 
iedereen was geslaagd voor zijn 
witte band!! 
 

De prijzen zijn als volgt verdeeld: 
1ste Plaats:  
Paul v/d Broek, Rosa Anken, Tom Franke, Oliver Vincent, Jytte Peters, 
Mark Peters, Viggo Schevers, Daniel Gefferie, Daniel Leenstra, Tobias 
Maki, Laurenzo Sakkers en Jaro Stoops. 
 
2de Plaats: 
Eren Cakici, Jeroen Verlinden, Cedric v/d Berg, Peije Peters, Siem 
Hoogenwerf, Tjerk Buwalda, Tom Salemink, Grisha v/d Linden, Anthonie 
Luyks, Luca Noorlander, Koen Maki en Irene Hesling. 
 
3de Plaats: 
Tycho Lutters, Tristan van Dijk, Ivar van Vliet, Erkan Uijttewaal, Jarno Ter-
wolbeck, Lucas Mast, Floris Esten, Tobias van Stee, Tjitte Boersma, Bjorn 
van Driel en Sem de Groot. 
 
4de Plaats: 
Misha v/d Linden, Diego Mulder, Lars v/d Brink, Chiel Hoogenwerf, Chris 
Swaters, Damian Koppel, Jarow Hendriks, Luca Oudsen, Jippe Buiten-
huis, Mathijs Spitsbaard, Jasper Wiggerman, Jens Lindhout, Casper 
Kamphuis, Dannick-Noah Zomer, Tijn Pronk, Sjoerd Pol, Otmar Hanen-
berg, Senne Wijnhout en Laurens van Amerfoort. 
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 Vaak wordt dit soort blessures bij 
judo opgelopen op het moment 
dat je geworpen wordt of een 
judorol maakt. Het kan voorko-
men dat de handen dan niet 
juist geplaatst (kunnen) worden, 
verstrikt raken in het pak van de 
tegenstander of dat één van de 
vingers klem komt te zitten tussen 
de judomatten. Dit kan een over-
rekking, luxatie  of zelfs breuk van 
b.v. de duim veroorzaken. Bij een 
duidelijke standsafwijking van het 
gewricht dient dan ook een eer-
stehulppost te worden bezocht. 
 
De gevolgen van een overrek-
king van de duim, ook wel 
skiduim genoemd, kunnen lang-
durig en verstrekkend zijn. Vaak is 
één bandje overrekt of ge-
scheurd. Dit veroorzaakt pijn, 
zwelling en blauwkleuring. Een 
bijkomend probleem is instabili-
teit van het duimgewricht waar-

door met name de 
grijpfunctie van de 
hand wordt aan-
gedaan. Judo 
wordt hiermee on-
mogelijk. 
 

Als je een 
duimblessu-
re hebt, 
meld dit aan 
de trainer! 
Blijf er niet 
mee door-

sporten. Laat de duim beoorde-
len door een professional.  
 
Judoka’s van Judo Vereniging 
Groot Houten worden na aan-
melding bij Fysiotherapiepraktijk 
de Molen op werkdagen binnen 
24 uur gescreend !!! 
 
Behandeling 
Direct na het letsel moet het ICE 

FYSIOTHERAPIEPRAKTIJFYSIOTHERAPIEPRAKTIJKK    
DE MOLEN DE MOLEN   

OVEROVER  DUIMENDUIMEN  
Een blessure is zo opgelopen. Een hardnekkige blessure 
die in het judo nog wel eens voorkomt is een blessure 
aan de pols, vingers of duim. 
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(Immobilisation, Cooling, Elevati-
on)-principe toegepast worden. 
Indien er geen sprake is van 
breuk of luxatie, bestaat de be-
handeling doorgaans uit rust 
waarbij het nodig kan zijn om 
een duimbrace of spalk aan te 
meten, welke 4 weken gedra-
gen moet worden. Daarna kan 
de duim met gerichte oefenin-
gen weer mobiel en sterk wor-

den. Een fysiotherapeut kan be-
geleiden en adviseren bij het 
hervatten van de judosport. Hier-
bij wordt veel van de duim en 
grijpfunctie gevraagd en het kan 
dan ook noodzakelijk zijn dat bij 
sporthervatting de duim ingeta-
ped moet worden.  
Voor vragen, blessure behande-
ling, (sport)advies en sportbege-
leiding: 

Telefoon: 030-637 82 83 
info@fysiodemolen.nl 
De Molen 61 
Houten 
www.fysiodemolen.nl 

Datum Toernooi Plaats 
11-03-2012 Groot Houten toernooi Houten 
17-03-2012 DK Dames en Heren – 17 jaar Ede 
31-03-2012 Vrijstadtoernooi Culemborg 
01-04-2012 Olympia Trophy Zonhoven, België 
08-04-2012 SV Odijktoernooi Odijk 
21-04-2012 Instapwedstrijden Wijk bij Duurstede 
21/22-4-2012 Lentetoernooi 2012 Raansdinkveer 
12-05-2012 District toernooi – 12 jaar Ede 
12/13-5-2012 Houvast Judotoernooi Mierlo 
02-06-2012 Clubkampioenschappen Houten 

DATA DATA TOERNOOIENTOERNOOIEN  

mailto:info@fysiodemolen.nl
http://www.fysiodemolen.nl
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Jij komt toch ook? 

Het word een gezellig weekend voor jong en oud!!!!  

 
wie  judoka’s vanaf 8 jaar  
wat  judokamp 2012 
waar  kampeerterrein YMCA Leusden 
wanneer van vrijdag 11 mei (ong. 18.00 uur)  
   tot zondagmiddag 13 mei 
 

hoe aanmelden  via activiteitengh@gmail.com 
    ovv “aanmelding judokamp 2012”. 
In de mail graag de naam van de judoka en contact-
gegevens. 

Aanmelden kan tot 20 augustus 

kosten € 50,= pp 

vragen? activiteitengh@gmail.com  
  Dennis Mulder 
  Thom van der Heijden 

mailto:activiteitengh@gmail.com
mailto:activiteitengh@gmail.com
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IN IN DEDE  SPOTLIGHTSPOTLIGHT    
DIEGO DIEGO MULDERMULDER  

Wie heeft ‘m afgelopen Kagami Biraki niet 
zien schitteren op de judomat? 

Klein van stuk, groot van kracht. Zonder pardon vloerde hij twee zwarte 
banders!! Op www.groothouten.nl staat de link naar het filmpje op 
youtube en kan je nog eens genieten van zijn geweldige actie. 
Al enkele jaren zag je ‘m langs de judomatten naar zijn oudere broer 
kijken en sinds enkele maanden mag hij zelf de judogi (het judopak) 
dragen. Tijd om Diego eens in the spotlight te zetten. 
1. Hoe oud ben je?   5 jaar 
2. Hoelang zit je op judo?  5 maanden 
3. Welke band heb je?  Wit 
4. Wie is je judoleraar?  Ron 
5. Aan hoeveel judotoernooien doe je mee?      

     Alleen rode slippen toernooi 
6. Heb je al veel gewonnen?   1 wedstrijd (rode slippen toernooi) 
7. Wat vond je het leukste toernooi?  Rode slippen toernooi 
8. Wat vind je het leukste aan judo?    

     Dat je elkaar vast pakt en dan  
     elkaar over de mat moet trekken. 

9. Heb je een favoriete worp?  Bim bam bom 
10. Heb je broers en/of zussen?   Ja een broer Giovanni 
11. Zo ja, zitten die ook op judo?   Ja 
12. Hebben papa en/of mama ook gejudood?  

     Ja papa heel even  
13. Welke hobby’s heb je nog meer?  

     Tekenen, en lekker op de  
     camping spelen 

14. Op welke school zit je?     De wegwijzer 
15. In welke groep?     2 
16. Heb je ook vriendjes/vriendinnetjes die judoën?    Nee 
17. Heb jij nog een vraag aan Groot Houten? 

     Ik wil weten hoe je moet kantelen 

http://www.groothouten.nl
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Kopij volgende Hajimé inleveren bij: 
 
Caroline Neimeijer jocand@online.nl of Renate Peijnenborgh via renatesimon@kpnmail.nl 
Judovereniging Groot Houten, Postbus 446, 3990 GE Houten   
℡ 6353075  : http://www.groothouten.nl  * judogroothouten@gmail.com 

 
 

Bestuur: 
 
 
Voorzitter 
Simon Peijnenborgh 
Woudmeer 18 
3994 HT Houten 
℡  276 01 26 / 06 553 925 86 
 
Secretaris 
Thom van der Heijden 
Mergelsteen 26 
3991 SN  Houten 
℡  639 03 41 / 06 310 360 24 
 
Penningmeester 
Bert Baars 
penningmeesterGH@hotmail.com 
Dovenetelhof 43 
3991 GA  Houten  
  
Technische zaken/ uit- en thuis-
wedstrijden 
Ron van Lamoen 
Langshout 22 
3991 PK Houten 
℡  638 04 71 /  06 533 489 82 
  
Wedstrijdsecretariaat 
Georget van den Burg 
Gaffelveld 71 
3993 RE  Houten 
℡  637 84 60 
 
Buitenactiviteiten 
Dennis Mulder 
dnfdd.mulder@ziggo.nl 
Boterbloemhof 2 
3991 GS  Houten 
℡  06 223 751 91  

CONTRIBUTIE, INSCHRIJFGELD, KORTINGEN en OPZEGGEN: 
                                        
Met ingang van 1 juli 2011 bedraagt de contributie voor: 
 
jeugdleden tot en met 17 jaar €  57,00  per half jaar 
jongeren van 18 tot en met 22 jaar   €   72,00 per half jaar 
leden van 23 jaar en ouder   €   86,00 per half jaar 
 
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 de eerste dag van 
het lopende halfjaar (1 januari).  
De contributie wordt jaarlijks, in de maand januari, automatisch ver-
hoogd op basis van het CBS indexcijfer voor de gezinsconsumptie. 
Overige aanpassingen van de contributie kunnen slechts plaatsvin-
den na instemming van de Algemene Ledenvergadering. 
 
Kortingen:  
bij 2 gezinsleden, die elk € 72,00 of € 86,00 per halfjaar betalen,  
totaal € 10,00 korting; bij 3 of meer gezinsleden, 12,5 % korting.  
Korting wordt verleend (indien de contributie tijdig is betaald) door 
automatische terugbetaling en geldt alleen bij lidmaatschappen van 
een volledig halfjaar; voor een combi-lidmaatschap judo/ fitness be-
draagt de contributie 150 %. 
 
Opzeggen van het lidmaatschap, waarbij de machtiging voor het  
innen van de contributie automatisch vervalt, kan uitsluitend  
SCHRIFTELIJK VIA POSTBUS 446 VAN ‘JUDOVERENIGING GROOT HO-
UTEN’, 3990 GE HOUTEN . 
 
Let op!  
dit gaat in BIJ HET EERSTVOLGEND  
HALF JAAR, hetzij 1 januari of 1 juli.  
NOTA BENE: 
uw opzegging moet vòòr  15 mei  
of 15  november binnen zijn.  
Latere opzeggingen kunnen niet  
worden verwerkt. 

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

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 

mailto:jocand@online.nl
mailto:renatesimon@kpnmail.nl
http://www.groothouten.nl
mailto:judogroothouten@gmail.com
mailto:penningmeesterGH@hotmail.com
mailto:dnfdd.mulder@ziggo.nl

