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Hajimé 
J u d o v e r e n i g i n g  G r o o t  H o u t e n  

Van links naar rechts 

Achterste rij: 

Ron van Lamoen (trainer), Siem Muusz, Celeste Steffens, 

Stan Nuijten, Goos Stam, Christiaan van de Broek, Max van 

der Heijden, Aron van Kesteren, Reinier Maasse, Carlijn  

Jongerius, Olaf Kemerink. 

 

Middelste rij:  

Remco Barzilaij, Jochem Geuze, Alex Leenstra, Johnathan 

Gefferie, Olivier Steenwelle, Giovanni Mulder, Kenny Maha-

dewsing, Ruben van Rossum, Max Vreeburg. 

 

Liggend: 

Niels Toten en Leon Jongerius. 

Wedstrijdteam 
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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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Het bestaat echt, het WK scrab-

ble.  Gewonnen door de Australi-

ër Nigel Richards. Een man met 

een hele lange baard, net als 

Sinterklaas. Hij was in het journaal. 

In een tijd dat iedereen online  

Wordfeud doet, spelen ze op het 

op het WK scrabble nog gewoon 

met houten steentjes.  

Een deelnemer zou stiekem de 

letter G hebben laten verdwijnen 

om te winnen. Daarom was dit 

WK in het nieuws. Ik had nog 

nooit van het WK scrabble ge-

hoord en volgens mij boeit het 

niemand. Tenzij er natuurlijk een 

bedrieger onder de deelnemers 

is. Dan is het ineens nieuws en 

wordt erover gesproken en komt 

het in het journaal.  

 

De pers bericht altijd graag over 

slechte dingen. Als Dex Elmont 

tweede wordt op het WK-judo 

wint hij geen zilver, maar grijpt hij 

volgens de krant naast het goud. 

Tsja, het is maar hoe je het be-

kijkt. Volgens mij ben je een hele 

grote als je zover komt in een 

poule met -heus waar- meer dan 

100 judoka’s.  

Volgens mij moet je blij zijn met 

iedere medaille, van welke kleur 

ook. Want in judo ligt winnen en 

verliezen vaak dicht bij elkaar. 

Henk Grol verloor op het WK al in 

de tweede ronde. Dat zou een 

wanprestatie zijn. Maar waarom 

zou zijn tegenstander geen top-

prestatie hebben geleverd?  

Winnen van Grol is iets wat veel 

mensen vooraf voor onmogelijk 

hielden.  

Kortom, laat iedereen positief 

denken I 

 

Ik zei ook wel eens tegen Hans 

Pieter, mijn zoon, als hij een keer  

verloor van een judoka waar hij 

altijd van won en heel erg baal-

de: verplaats je nou eens in je 

tegenstander. Die is vandaag 

wel blij. Fijn toch! Zonder verliezers 

geen winnaars en daarom is het 

goed als de rollen ook eens wor-

den omgedraaid.  

 

Bij het honkbal versloeg Neder-

land in de WK finale Cuba. Hele-

maal goed, want als Cuba ooit 

de honkbaltitel terug pakt, zullen 

ze blijer zijn dan ooit.  

Oktober 2011 

SCHRIJVERIJENSCHRIJVERIJEN  
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Jongens en 

meiden wed-

strijdjudoka´s, 

denk dus 

vooral positief. 

 

 

Onze wedstrijdjudoka´s hebben 

sinds kort een mooie nieuwe out-

fit, dankzij Dennis Mulder en onze 

sponsors G4S en Body Business. 

 

 

Ik was kort geleden bij Body Busi-

ness om onze sponsovereen-

komst te ondertekenen. Fijn dat 

Body Business ons financieel 

steunt. En u als u in de prachtige 

accommodatie van Bodybusi-

ness sporten wilt, kunt u als lid 50% 

korting krijgen. Voor gezinsleden 

en vrijwilligers is dat 15%. 

 

Na de vakantie was er weer een 

hartstikke leuk judokamp.  

Thom van der Heijden stak er flink 

wat uurtjes in om onze kids er lek-

ker op uit te laten trekken. Als je 

er niet bij was, geef je volgend 

jaar wel op. Want een kamp, dat 

laat je niet lopen! 

Een aantal judoka´s uit de wed-

strijdploeg ging met Topjudo 

Utrecht mee naar Kopenhagen.  

Met succes, want bijna iedereen 

pakte een prijs. En ook op de dis-

trictskampioenschappen werd 

goed gepresteerd. Verderop 

leest u meer. Zo zetten onze kids 

belangrijke stappen.  

 

Een nieuwe  Anton Geesink uit 

Utrecht en omgeving? Dromen 

komen uit als je erin gelooft en er 

veel voor doet. 

 

Tot slot nog het leuke nieuws dat 

onze judoka´s weer op pad gin-

gen voor de Grote Clubactie. 

Hartstikke goed van jullie. Tip van 

Goos Stam: is er feest in de fami-

lie, ga dan met je lotenboekje 

langs het bezoek, dat in feest-

stemming natuurlijk makkelijk 

over is te halen. Dat was mijn ei-

gen ervaring in elk geval, want 

op de verjaardag van zijn zus 

stapte Goos op een gepast mo-

ment op iedereen af. Ik ben be-

nieuwd of iemand va n onze ver-

eniging straks een prijs gaat pak-

ken. 

 

 

 

Hartelijke groet, 

Herman Schilperoort 

http://www.g4s.nl/nl-NL/
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JUDOTOERNOOI VENRAYJUDOTOERNOOI VENRAY  
18 18 JUNIJUNI  20112011  

Op zaterdag 18 juni 2011, hebben 4 judoka‟s deelgeno-

men aan het ontzettend sterk bezette internationale ju-

dotoernooi te Venray. 

Het is 

M e n n o 

Pe i j n e n -

borgh en 

Lars van 

den Burg 

gelukt om 

in de leef-

tijdsgroep 

2000-2001 

na uitstekend judo (beide in een 

andere gewichtscategorie) een 

3e plaats te halen. 

 

De finales werden in een andere 

zaal op een aparte mat ge-

speeld, in de schijnwerpers, met 

aankondiging en realtime video-

verslag. 

 

Aron van Kesteren heeft zichzelf 

ten opzichte van vorig jaar flink 

verbeterd. In een poule van 26 

judoka’s strandde hij ondanks 

prachtig judo, net voor de finale-

rondes en daar baalde hij be-

hoorlijk van. 

Max van der Heijden kwam in de 

categorie tot 15 jaar uit en in zijn 

poule van 54 judoka’s sneuvelde 

hij in de derde ronde. 

 

Al met al is er weer goed geju-

dood door Groot Houten, met 

prestaties waar we trots op kun-

nen zijn! MennoPeijnenborgh 
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De volgende judoka's hebben het heel erg goed gedaan en zijn daar-

om ook dubbel gegradueerd: 

GRADUATIES 25 GRADUATIES 25 JUNIJUNI  20112011  
Voor de zomervakantie hebben de graduaties plaats-

gevonden. Dit was tevens de afsluiting van het seizoen. 

Luuk Agbor - Therese Agbor - Thierry Kuipers -  

Tjerk Huitema - Morris Groot - Braison vd Kuil -  

Jasper Haarbrink - Casper van Hussen -  

Liam van Hattem - Hadewich Verbruggen 

De volgende graduaties zijn op: 

Zaterdag 14 januari en zaterdag 30 juni 2012. 

Noteer deze dagen alvast in de agenda! 
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"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 
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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 

mailto:restaurant@deengel.nl
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COMPLIMENTEN!COMPLIMENTEN!  

Wat hebben de leden uitstekend 

werk verricht bij de verkoop van 

de loten. Alle verwachtingen 

worden in ieder geval overtrof-

fen. De laatste boekjes moeten 

nog worden ingeleverd en inge-

voerd, maar we gaan ruim bo-

ven de 1.000 euro uitkomen.  

Hoeveel er exact is opgehaald 

horen jullie tijdens de Kagami 

Biraki op dinsdag 10 januari 2012. 

De stand is nog niet definitief 

maar op dit moment heeft Max 

Vreeburg de meeste loten ver-

kocht, Siem Muusz is momenteel 

2e , Menno Peijnenborgh 3e , Ken-

ny Mahadewsing 4e en Max van 

der Heijden en David Baars ge-

deeld 5e. Maar deze stand kan 

nog veranderen als alle boekjes 

binnen en verwerkt zijn! 

De prijzen voor de topverkopers 

worden ook tijdens de Kagami 

Biraki uitgereikt. Een ieder die ca-

deaubonnen heeft gewonnen 

voor de verkoop van 15 loten en 

volle boekjes zullen in de maand 

november hun prijs ontvangen. 

De groep die de meeste loten 

heeft verkocht, zal in november 

verrast worden met een mooie 

grote taart. 

 

Alle verkopers die zich hebben 

ingezet, willen we namens het 

bestuur van de Judovereniging 

hartelijk bedanken.  
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INSTAPTOERNOOIINSTAPTOERNOOI  
CULEMBORG 24 CULEMBORG 24 SEPTEMBERSEPTEMBER  

Op het instaptoernooi, wat geor-

ganiseerd werd door de Judo-

bond MN, waren veel judoka’s 

van JV Groot Houten aanwezig. 

Voor sommigen was het de eer-

ste keer en voor anderen al ge-

sneden koek.  

Onze judoka’s gingen weer de 

strijd aan met andere judoka’s 

van verschillende verenigingen 

om zo punten te scoren voor een 

oorkonde.  

Onder coaching van Alexander 

Eijskoot wist een aantal judoka’s 

de volle winst van 50 punten te 

pakken. Alex Leenstra, Jonathan 

Gefferie en Siem Muusz wisten 

hun partij te winnen met een ip-

pon en lieten goed judo zien. 

Oorkondes waren er voor: Shan-

nen Draaijer, Jasper Haarbrink, 

Micha Pelger, Joeri Steenman en 

Celeste Steffens. Zij behaalden 

een 50 punten oorkonde.  

Jochem Geuze 

kreeg de 100 pun-

ten oorkonde. Remco Barzilaij, 

Alex Leenstra, Stan Nuijten en 

Tommy Schevers mochten een 

oorkonde van 150 punten in ont-

vangst nemen.  

De hoogste oorkonde was er 

voor Jonathan Gefferie en Siem 

Muusz. Zij kregen een oorkonde 

van 200 punten. Met een punten 

totaal van 215 voor Jonathan en 

230 voor Siem hoeven de beide 

judoka’s respectievelijk 35 en 20 

punten te behalen om de maxi-

male 250 te behalen en zo het 

instaptoernooi af te sluiten. Zoals 

jullie kunnen zien is de volgende 

instap op 29 oktober en kunnen 

de judoka’s weer punten bij el-

kaar judoën voor een oorkonde. 
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 Naam    GEBJAAR 24-sep-11 TOTAAL 

Ewoud van Asselt 2003 20 20 

Remco Barzilaij 2003 40 160 

Sam van Bentum 2002 10 10 

Shannen Draaijer 2003 35 55 

Naut van den Dussen 2002 21 127 

Johnathan Gefferie 2002 50 215 

Jochem Geuze 2003 20 119 

Jasper Haarbrink 2003 27 67 

Liam van Hattum 2004 47 47 

Huub van der Horst 2003 20 84 

Casper van Hussen 2004 40 40 

Peter de Kruyff 2002 47 47 

Braison van der Kuil 2001 15 35 

Alex Leenstra 2004 50 180 

Reinier Maasse 2001 27 184 

Kenny Mahadewsing 2002 50 212 

Teun Meijer (2005) 2004 21 21 

Koen Meuken (2005) 2004 20 40 

Siem Muusz 2003 50 230 

Stan Nuijten 2001 40 160 

Mika Oppelaar (2005) 2004 20 30 

Micha Pelger 2002 40 50 

Tommy Schevers 2004 45 168 

Iliana Solaro 2003 20 20 

Emma Sousa (2005) 2004 20 20 

Jurgen Spitsbaard 2004 10 30 

Thomas van Steen 2002 37 147 

Joeri Steenman 2004 30 55 

Olivier Steenwelle 2004 32 82 

Celeste Steffens 2001 22 52 

Aron Varwijk 2003 30 140 

Hadewich Verbruggen 2003 11 28 

Marijn ter Weeme 2004 15 35 

TOTAAL BEHAALDE TOTAAL BEHAALDE PUNTENPUNTEN  
INSTAPTOERNOOIENINSTAPTOERNOOIEN    
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Wanneer, voor wie en wat mee te nemen? 

Woensdag 30 november 2011 voor kind, wel lid van Groot Houten: 

* 7 tot 10 jaar van 14.00-15.00 uur 

* 11 tot 15 jaar van 15.00 –16.00 uur 

Neem zelf sportkleding, zaalschoenen (geen buiten-

schoenen) en handdoek mee. Voor een drankje wordt 

gezorgd en ouders mogen kijken. 

 

Aanmelden: 

Aanmelden voor de cardio en lichte fitness voor kinderen kan vóór 20 

november 2011 via  activiteitengh@gmail.com. 

 

Kosten:  

GRATIS  

ZIN ZIN ININ  KINDERFITNESSKINDERFITNESS  OPOP  
EENEEN  VERANTWOORDEVERANTWOORDE    

MANIERMANIER??  
  

KOM KOM OPOP  WOENSDAGWOENSDAG    
  

30 30 NOVEMBERNOVEMBER  20112011  
  

GRATISGRATIS  KENNISMAKENKENNISMAKEN  
BIJBIJ  ONZEONZE  HOOFDSPONSORHOOFDSPONSOR  

BODY BUSINESS HOUTENBODY BUSINESS HOUTEN  
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NIEUWE HOOFDSPONSOR NIEUWE HOOFDSPONSOR 
BBOODDYY  BUSINESS BUSINESS HOUTENHOUTEN!!  

  
We zijn zeer verheugd jullie te kunnen meedelen dat Ju-

dovereniging Groot Houten een nieuwe hoofdsponsor 

De hoofdsponsor is:  

 

Body Business Houten. 

 

 
 

 

Body Business Houten vindt het 

erg belangrijk om het vereni-

gingsleven binnen Houten een 

stimulans te geven en heeft een 

enorme waardering voor de vrij-

willigers van de vereniging. Ze 

kunnen niet iedereen ondersteu-

nen en we zijn dan ook zeer ver-

heugd dat ze Judovereniging 

Groot Houten willen sponsoren. 

Naast een financiële bijdrage 

voor de vereniging zal Body Busi-

ness ons ook op andere gebie-

den ondersteunen door bijvoor-

beeld het organiseren van geza-

menlijke activiteiten. 

Ook voor onze leden, gezinsle-

den en vrijwilligers van de vereni-

ging willen ze iets doen in de 

vorm van korting op hun abon-

nement: 

* 50% korting op het abon-

nement voor leden 

* 15% korting op het abon-

nement voor vrijwilligers en 

gezinsleden van leden 

Zie de vele mogelijkheden die 

Body Business biedt: http://

www.body-business.nl/?

Vestiging=houten 

 

Het sponsorcontract is getekend 

voor 3 jaar. 

http://www.body-business.nl/?Vestiging=houten
http://www.body-business.nl/?Vestiging=houten
http://www.body-business.nl/?Vestiging=houten
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JUDOKA’S GROOT HOUTEN JUDOKA’S GROOT HOUTEN 
SCHITTERENSCHITTEREN  OPOP  DISTRICTDISTRICTS-S-

KAMPIOENSCHAPKAMPIOENSCHAP  
 
Op zaterdag 8 oktober werden in sporthal ‟t Riet te Ede 

de districtskampioenschappen -12 jaar gehouden. De-

ze werden georganiseerd door Judo Bond MN. Ju-

dovereniging. Groot Houten nam met 8 judoka‟s deel 

In de eerste groep was de beurt 

aan Ruben van Rossum, Max 

Vreeburg, Jonathan Gefferie en 

Kenny Mahadewsing. Alle judok-

a’s waren ingedeeld in verschil-

lende gewichtsklassen en poules. 

De judoka’s die eerste of tweede 

werden in de poule gingen door 

naar de kruisfinales. 

Ruben en Max waren deze dag 

goed in vorm. Onder leiding van 

coach Leon Jongerius won Ru-

ben overtuigend zijn eerste 5 par-

tijen met ippons (volpunt). Hier-

door kwam Ruben in de finale 

welke hij ook wist te winnen met 

goed en sterk judo met een half 

punt (waza-ari). Ruben mocht 

een eerste plaats in ontvangst 

nemen en zich Districtskampioen 

noemen. Max wist ook al zijn par-

tijen met overtuigend judo te 

winnen met ippons en mocht 

zich ook Districtskampioen noe-

men. Kenny wist zich te plaatsen 

voor de kruisfinale. Uiteindelijk 

mocht Kenny judoën om de 3de 

plaats die hij helaas verloor maar 

kon hij tevreden naar huis terug 

keren. Jonathan kon zich niet 

plaatsen voor de kruisfinales en 

was voor de prijzen uitgescha-

keld. 

In de tweede groep was het de 

beurt aan Aron van Kesteren, 

Aron van Kesteren 
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Lars van den Burg, Goos Stam en 

Menno Peijnenborgh. Alle vier de 

judoka’s van Groot Houten wis-

ten hun eerste partij overtuigend 

te winnen.  

Menno stoof door in zijn partijen 

met ippons en plaatste zich voor 

de kruisfinales. Zo goed en mak-

kelijk Menno zijn poule partijen 

won zo zwaar had hij het in de 

kruisfinales. Menno verloor twee 

partijen op rij en was hierdoor 

uitgeschakeld voor de prijzen.  

Aron en Lars wonnen ook hun 

tweede partij met goed judo. 

Lars won ook zijn derde partij 

waar Aron zijn meerdere moest 

kennen in zijn tegenstander. Lars 

en Aron plaatsten zich wel voor 

de kruisfinales. Lars won overtui-

gend zijn partij en behaalde hier-

mee de finale. In de finale waren 

de judoka’s aan elkaar ge-

waagd. Lars kreeg een score 

tegen en wist deze niet meer te-

rug te pakken. Hij pakte hiermee 

een verdiende tweede plaats. 

Aron won ook zijn eerste partij in 

de kruisfinale. Helaas ging de 

tweede verloren en kon hij derde 

worden maar dan moest hij nog 

twee partijen winnen. Aron 

kwam tegen een judoka waar-

van hij in de poule had verloren, 

dus hij was gewaarschuwd.  

Met zeer sterk en goed judo wist 

Aron te winnen wat voor Aron 

een overwinning was op deze 

lastige en sterke judoka. Nu kon 

Aron zich opmaken voor de 3de 

finale. Hierin liet Aron zich verras-

sen en verloor de partij. Ondanks 

het verlies kon hij terugkijken op 

een goed toernooi. Goos kon na 

zijn eerste partij winst dit niet 

doorzetten. Hij verloor zijn volgen-

de partijen en was uitgeschakeld 

voor de kruisfinales. 

Lars van den Burg op nr 2 
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FYSIOTHERAPIEPRAKTIJFYSIOTHERAPIEPRAKTIJKK    
DE MOLEN DE MOLEN   

Google op judo en rugblessure en je krijgt duizenden 

hits. Dat is niet zo vreemd, aangezien de rug bij judo 

veel te verwerken krijgt.  

Als je de hits zo doorleest, heb-

ben al heel wat judoka’s partijen 

op moeten geven en prijzen aan 

zich voorbij zien gaan. 

 

Judo vraagt om een flexibele 

maar sterke rug. Strekbewegin-

gen en combinaties van buigin-

gen en rotaties van de rug ver-

gen veel van spieren en wervel-

kolom. Dit komt o.a. terug bij het 

omgooien van een tegenstan-

der tijdens een grondgevecht of 

op het moment dat een tegen-

stander je probeert te werpen en 

je dit probeert te voorkomen.  

Oorzaken van rugklachten: 

Meestal is een samenspel van 

factoren verantwoordelijk voor 

het ontstaan van deze rugklach-

ten: 

* Zware en /of eenzijdige 

belasting.  

* Een te snelle trainingsop-

bouw. Rugklachten treden 

frequenter op als er in een 

korte tijd te veel, te vaak 

en te hard wordt getraind. 
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* Verkorte spiergroepen. Bij 

het voorkomen van lage 

rugklachten is het met na-

me van belang dat de 

rugspieren, de heupbui-

gers en de bovenbeen-

spieren goed op lengte 

zijn.  

* Te zwakke spiergroepen. 

Sterke buikspieren, bilspie-

ren en bovenbeenspieren 

zijn belangrijk voor judo en 

voorkomen onnodige be-

lasting van de wervelko-

lom.  

* Instabiliteit van de rug 

 

 

 

Om de kans op rugblessures zo 

klein mogelijk te maken is het 

belangrijk dat judotechnieken 

juist uitgevoerd worden en dat er 

ook bewust getraind wordt om 

de core stability te optimaliseren. 

Indien je ondanks alle goede 

voorbereiding toch een rugbles-

sure oploopt, is het belangrijk hier 

niet te lang mee door te lopen 

maar professionele hulp te zoe-

ken. 

 

Je kunt zelf ook actief werken 

aan je herstel, een fysiotherapeut 

kan je daar in begeleiden. 

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 
 

mailto:info@fysiodemolen.nl
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JUDOKAMP 2011JUDOKAMP 2011  
 

Een topweekend met een kleine en gezellige groep.  

Eigenlijk zouden we per fiets naar 

YMCA in Leusden gaan, maar 

gezien de weersvoorspelling is er 

op het laatste moment voor ge-

kozen om, mede door hulp van 

ouders, met de auto te gaan. 

Bij aankomst zijn we de tenten in 

gaan richten, waarna we met 

de lunch begonnen. Met een 

grote kar moest die bij de keu-

ken worden opgehaald. 

Ron en Alexander kwamen ook 

gezellig langs en na de lunch zijn 

we gaan boerenbosgolfen. Eerst 

enige oefening opgedaan op 

een weiland en toen de mees-

ten hun handicap hadden be-

paald, zijn we het bos ingegaan. 

Winnaars van de handicap was 

het team Ron&Alexander… 

Een natuurlijk parcours volgde. 

Dit was toch moeilijker dan ge-

dacht, al die bomen die in de 

weg staan…… 

Na het boerenbosgolf was er tijd 

en gelegenheid om wat te drin-

ken, eten, voetballen, voetbal 

op de pingpongtafel, om de 

pingpongtafel en natuurlijk een 

mooie hut bouwen. 

Na de heerlij-

ke bbq en 

de afwas 

weer ge-

daan te 

hebben (wat 

ze trouwens erg goed kunnen, 

mams) werd de zeepglijbaan 

onveilig gemaakt. Dat was na-

tuurlijk een dolle boel en nadat 

we allemaal waren opgefrist be-

gonnen we in de grote tent met 

de film (en popcorn, chips etc). 

De avond werd nog even span-

nend door een flinke onweersbui 

waar bijna geen einde aan 
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kwam. Nadat iedereen in z'n ei-

gen tent lag en we een rustige 

nacht hadden gehad, gingen 

we ontbijten. 

Daarna volgde nog een ont-

spannende pot midgetgolf. 

Met de wagens volgeladen na-

men we afscheid van YMCA om 

vervolgens zwembad De Wete-

ring te vereren met ons bezoek. 

Nadat we de laatste resten zand 

en modder van ons af hadden 

laten weken, was het tijd voor 

een patatje met snack om er 

vervolgens een eind aan te brei-

en. 

Wij, Thom en Dennis, willen nog-

maals alle judoka’s bedanken 

voor dit gezellige weekend en 

hopen dat het nieuwe jaar nog 

meer  

j u d o k a ' s 

mee gaan. 

 

 

 

 

Het weekend voor 2012 is trou-

wens, onder voorbehoud, al be-

kend: 11, 12 en 13 mei. 

Parelgras 3, 3994 NS  HOUTEN  
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WISTWIST--JEJE--DAT...DAT...  
Sint en Piet weer op bezoek  

komen bij Groot-Houten? 

Zij brengen ons een bezoek  

op zaterdag 3 decem-

ber a.s. Kom je ook?  

Op 10 januari de Kagami Biraki 

weer plaats vindt….  

Dat dit de (Japanse) vertaling is 

van: een Nieuwjaarsceremonie 

in de Kodokan (is een Judocen-

trum (in Tokio). 

De lessen na de kerstva-

kantie weer starten op 

11 januari 2012! 

Het emailadres van onze vereniging 

judogroothouten@gmail.com is? 

Dat onze nieuwe hoofdsponsor : Body Business Houten is? 

Dat onze leden, gezinsleden en vrijwilligers van de vereniging 

korting krijgen op hun abonnement: 

* 50% korting op het abonnement voor leden 

* 15% korting op het abonnement voor vrijwilligers en 

gezinsleden van leden. 
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PODIUMPLAATSEN PODIUMPLAATSEN ININ    
DENEMARKENDENEMARKEN  

Helaas moest Leon Jongerius ver-

stek laten gaan in verband met 

een blessure aan zijn voet. Vier 

blauwe busjes gevuld met geta-

lenteerde of gedreven judoka's 

die naast de trainingen bij hun 

eigen judoclub ook trainen bij 

Top Judo Utrecht.  

Dit was de tweede keer dat Top-

Judo Utrecht afreisde omdat het 

het jaar ervoor erg goed was 

bevallen. 

Na een voorspoedige reis werd 

ons gezelschap verwelkomd 

door de voorzitter van de Glad-

saxe judovereniging. Een vrouw 

die 5 x nationaal kampioen is 

geweest van Denemarken en 1 x 

kampioen van heel Scandinavië.  

Ook waren er Joop Mackaay  

en Hennie Stomphorst, twee ju-

doka's die hun sporen hebben 

verdiend in de judo met een 7e 

en 4e dan. Zij waren in Gladsaxe 

aanwezig voor een demonstratie 

voorafgaand aan de wedstrij-

den. 

Na de verwelkoming was er een 

strak plan. Eerst de kamerverde-

ling, de weging, avondmaaltijd 

en naar bed. Een en ander werd 

goed gecoördineerd door Fred 

Sijnhorst, een van de judotrainers 

van Top Judo Utrecht. 

De volgende morgen bleek hoe 

Op vrijdagmorgen 30 oktober vertrok vroeg in de och-

tend een select gezelschap van 22 judoka's, waaronder 

onze Carlijn Jongerius, Lars van den Burg, Menno Peij-

nenborgh en Goos Stam naar Gladsaxe Denemarken 

voor een internationaal judotoernooi. 

De Nederlandse vlag hangt 

verticaal:) 
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internationaal het toernooi was. 

Er waren Duitsers, Noren, Finnen, 

Zweden, Hollanders en natuurlijk 

de Denen zelf. Alle vlaggen van 

de deelnemende landen hingen 

naast elkaar. Wat mooi was om 

te zien, was de verbroedering op 

de mat. Alle 220 judoka's liepen 

met elkaar warm en deden sa-

men de verdere warming up. 

Groot en klein en alle nationalitei-

ten door elkaar. 

Voorafgaand aan de wedstrij-

den was er de go-no-sen kata 

demonst rat ie van Joop 

Mackaay en Hennie Stomphorst. 

Prachtig om te zien en indruk-

wekkend dat deze heren van 

boven de zestig dat nog kunnen. 

Dan de wedstrijden. Tevoren 

werd duidelijk gemaakt wat op 

dit toernooi wel en niet geoor-

loofd was en dat de scheidsrech-

ters minder ervaren waren dan in 

Nederland. 

Eerst moest Goos, hij zat in de 

poel min 13 jaar. Dat zou niet 

meevallen met zijn 10 jaar. Hij 

moest dan ook flink aan de bak. 

Van de 4 partijen won hij er knap 

3 waardoor hij in de kruisfinales 

belandde. Helaas was dat iets 

teveel gevraagd en eindigde als 

derde wat toch een knappe 

prestatie is. 

Erna moest Menno Peijnenborgh. 

Hij zat in een pool met 2 ande-

ren. De eerste partij verliep vrij 

soepel en won Menno met ge-

mak. De tweede partij was een 

taaie Deense tegenstander waar 

Menno het knap moeilijk mee 

had. Totdat Menno hem in een 

houdgreep kreeg en deze vol-

doende lang kon aanhouden. 

Dit betekende een mooie eerste 

plek. Zijn Deense tegenstander 

heeft wel een half uur moeten 

bijkomen van zijn verlies. Achter-

af bleek dat hij het judotalent 

van de vereniging bleek te zijn. 

Lars was de volgende die de ta-

tami op moest. Hij zat in een pool 

van twee en won zijn wedstrijd  

Van links naar rechts: Hennie 

Stomphorst, Joop Mackaay, Goos 

Stam, Menno Peijnenborgh 

Lars van den Burg 
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Willen jullie eens judoën met je vader of moeder? 

Onze nestor Lex heeft tijdens de graduaties alle 

vaders en moeders aangeboden om als proef 

een aantal lessen (donderdagavond) bij hem te 

volgen. 

Een aantal vaders en moeders hebben dat al 

gedaan. Jullie ouders hoeven nog niet zo goed 

te zijn. Ze beginnen voorzichtig met de witte 

band, daarna pas de gele, oranje, groene, blau-

we, bruine tot de zwarte band met DAN graad. 

Praat eens met je ouders.  

Misschien vinden ze het ook leuk om te judoën.  

Namens de graduatiecommissie  

JUDO JUDO VOORVOOR  VADERSVADERS  ENEN  
MOEDERSMOEDERS??  

zonder veel moeite. Omdat hij 

maar een wedstrijd had, mocht 

Lars (11 jaar) ook meedoen met 

de min 15. Van de 3 partijtjes 

won hij er knap 1, in de andere 2 

kon hij evenwel tegenstand bie-

den maar zonder winst. Al met al 

knap gedaan. In de middag was 

het Carlijn haar beurt. Zij zat in 

een pool van 3 meiden.  

Ondanks goed judo lukte het 

haar niet een partij te winnen. 

Maar in de judo die ze heeft la-

ten zien, zaten voldoende aan-

knopingspunten waarmee ze 

verder kan aldus Fred en Marcel 

van Top Judo. Van de 22 judoka-

s van Top Judo Utrecht hadden 

14 een medaille. Dat is toch een 

mooie prestatie en reden voor 

een feest. Eerst lekker borrelen in 

het prachtige zonnetje en vervol-

gens een gezellige BBQ met de 

Denen en Duitsers. Voor de ju-

doka's ging het feesten in en om 

de kamers door tot in de vroege 

uurtjes. Dat slapen deden ze wel 

in de bus terug naar Nederland. 

Al met al een mooie ervaring 

voor deze 4 judoka's van Groot 

Houten. 

Virginia Straal 
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Zaterdag 3 december 2011 van   

11.00 -12.00 uur  

bezoeken Sinter-

klaas en Zwarte Piet  

onze vereniging 

Je bent samen met 

je ouders/

verzorgers van 

harte welkom in de 

Kleine Zaal van 

Sporthal Den Oord. 

 

Zorg dat je er voor 11.00 uur bent en ...  
 

judo pak   aan!!! 
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GROOT GROOT HOUTENHOUTEN  WENSTWENST  ALAL  HAARHAAR  

LEDENLEDEN, , VRIJWILLIGERSVRIJWILLIGERS  & &   

MEDEWERKERSMEDEWERKERS  GEZELLIGEGEZELLIGE  FEEST-FEEST-

DAGEN EN EEN DAGEN EN EEN SPORTIEFSPORTIEF  20122012 
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UITNODIGINGUITNODIGING  
KAGAMIKAGAMI  BIRAKIBIRAKI  OPOP    

DINSDAGDINSDAG    
10 10 JANUARIJANUARI  20122012  

Tijdstip: dinsdag 10 januari 2012 van 18.45 -20.00 uur   

 

Locatie:  Judozaal,  sporthal Den Oord  

 

Op het programma staan: 

* Nage no Kata 

* Korte demonstraties 

* Impressie van het afgelopen jaar 

* Gezelligheid: met elkaar klinken op het 

nieuwe jaar. 

 

Let op! 

Dinsdag 10 januari zijn er vanwege de Kagami Biraki geen lessen.  

Deze starten na de kerstvakantie weer op woensdag 11 januari 2012. 

Het bestuur van Judovereniging Groot Houten nodigt van harte uit:  

* ereleden,  

* leden,  

* ouders van leden,  

* leraren,  

* vrijwilligers  

* en alle andere relaties  

voor onze traditionele Japanse opening van het nieuwe jaar. 
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 JUDOBOND 

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 Ju-

dobond (JBN). Omdat Judoverenging Groot 

Houten voor de ledenadministratie het pro-

gramma Sportlink gebruikt, worden alle gege-

vens van leden door ons automatisch doorge-

geven aan JBN.   

Het JBN lidmaatschap gaat administratief in op de eerste van de 

maand, volgend op de dag dat de aanmelding op het bondsbu-

reau is ontvangen. De duur van het lidmaatschap is 1 jaar en wordt, 

behoudens opzegging, telkenmale met 12 maanden stilzwijgend 

verlengd.  Als u het lidmaatschap van Groot Houten opzegt, geldt 

dat tevens als opzegging voor JBN.  

 

VAKANTIES en VRIJE DAGEN 

(NB: wij volgen in principe de vakanties van het basisonderwijs vol-

gens opgave van de gemeente Houten!) De lessen/trainingen eindi-

gen in 2012 op vrijdag 29 juni 2012, één week voor de grote vakantie. 

 

Kerstvakantie zaterdag 24 december t/m zondag 8 januari 2012 

Voorjaarsvakantie zaterdag 18 februari t/m vrijdag 24 februari 2012 

Goede Vrijdag /  

Pasen zaterdag  7 april t/m maandag 9 april 2012 

Tulpvakantie maandag 1 mei t/m zaterdag 5 mei 2012 

Hemelvaart donderdag 17 mei  t/m  zondag 20 mei 2012 

Avondvierdaagse dinsdag 29 mei t/m vrijdag 1 juni 2012 

Zomervakantie zondag 1 juli  t/m zondag 19 augustus 2012 

 

NB: De lessen die uitvallen vanwege de avondvierdaagse worden 

tevoren op de website bekend gemaakt. 
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NIEUWSBRIEVEN en CLUBBLAD 

Over allerlei activiteiten, toernooien en dergelijke worden in de loop 

van het verenigingsjaar tijdens de lessen nieuwsbrieven of informatie-

bladen uitgedeeld en / of mededelingen op de prikborden in de judo-

zaal gehangen. Daarnaast worden data, wijzigingen, extra informatie, 

verslagen van wedstrijden en andere activiteiten, het lesrooster en va-

kanties in ons clubblad ‘HAJIME’ geplaatst. De HAJIME wordt tijdens de 

lessen uitgedeeld en verschijnt minstens 3 keer per jaar. 
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Kopij volgende Hajimé inleveren bij: 

 

Caroline Neimeijer jocand@online.nl of Renate Peijnenborgh via renatesimon@wanadoo.nl 

Judovereniging Groot Houten, Postbus 446, 3990 GE Houten   

 6353075   http://www.groothouten.nl   judogroothouten@gmail.com 

Bestuur: 

Voorzitter 

Herman Schilperoort 

Atalantaberm 11 

3994 WB Houten 

  635 04 06 / 06 532 522 66 

  

Secretaris 

Simon Peijnenborgh 

Woudmeer 18 

3994 HT Houten 

  276 01 26 / 06 553 925 86 

 

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 

Thom van der Heijden 

Mergelsteen 26 

3991 SN  Houten 

  639 03 41 / 06 310 360 24 

 

Sponsoring 

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 


