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In de Volkskrant stond dit weekend 
een paginagrote reportage over Debo-
rah. Ik was erg benieuwd hoe het met 
haar gaat en las haar aangrijpende 
verhaal in een adem uit. 
Tegenslagen hebben het leven van 
Deborah veranderd. Zij kreeg een 
nekhernia en haar knie liet het afwe-
ten. Dus onderging zij twee operaties, 
met de bijbehorende zware revalida-
tie. Maar nog veel erger: zij verloor 
veel te vroeg twee mensen die altijd 
haar steun en haar toeverlaat waren. 
Haar moeder overleed aan borstkan-
ker en haar zus aan een bacteriële 
infectie. Deborah zei dat zij zich na 
deze gebeurtenissen voelde alsof de 
grond onder haar voeten weggeslagen 
was. Haar trainer zei dat hij het wel 
zou begrijpen als zij na zoveel tegen-
slag met judo zou stoppen. 
Maar: Deborah stopt niet! Judo bete-
kent heel veel voor haar. Judo staat 
voor Deborah gelijk aan het leven 

zelf. Zij zegt hierover: “Judo is een 
oersport waarin twee mensen tegen-
over elkaar staan die het samen moe-
ten uitvechten. Judo is vechten tegen 
iets dat je kent, maar waarvan je niet 
weet hoe het eindigt”. Als judo staat 
voor het leven, is het leven zelf dus 
ook een gevecht. Judo helpt Deborah 
daarmee door te gaan. Het judo geeft 
haar het houvast om de grond onder 
haar voeten terug te krijgen. Nergens 
voelt zij zoveel vertrouwen en energie 
als op de judomat. 
Een mooi interview, over een vrouw 
die zich niet uit het veld laat slaan en 
die een voorbeeld van wilskracht is. Ik 
hoop dat het EK straks weer iets 
moois oplevert voor Deborah. Maar 
ook als het daar nog niet echt goed 
gaat, zal zij er vast kracht uit putten. 
Dit getuige haar opmerking hoe blij 
zij was na afloop van haar eerste wed-
strijd na de moeilijkste periode uit 
haar leven. Zij verloor bij een toernooi 

Vijf jaar geleden gaf Deborah Gravenstein samen met het trai-
ner Jan de Rooy een judo-clinic voor onze judoka’s in Den 
Oord. Ik herinner mij nog heel goed hoe ontzettend leuk het 
voor de kinderen was om les te krijgen van de nummer drie van 
Europa. Dat kwam niet alleen omdat Deborah alles van judo 
afweet, maar vooral ook omdat vrolijkheid en energie letterlijk 
van haar afstralen. 

SCHRIJVERIJEN 
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Keuken geopend: 
 
Lunch dinsdag t/m vrijdag van 12.00 uur tot 14.00 uur. 
Diner dinsdag t/m zondag van 17.00 uur tot 22.30 uur. 
 
Maandag gesloten. 

Robert Jeurissen 

Sonja Den Ouden 

Plein 20 (afslag ‘Oude Dorp’) 
3991 DL  HOUTEN 

Telefoon 030-63 71 403 

in Praag al in de eerste ronde, maar 
vond het heerlijk dat zij haar eerste 
partijtje gedurende de volle vijf minu-
ten uit had weten te judoën. 
 
Gisteren ging ik met mijn zoon en het 
aspirantenteam naar de districtskampi-
oenschappen voor teams (-17). Vorig 
jaar werden de aspiranten van Groot 
Houten kampioen van Midden-
Nederland. Een aantal jongens uit het 
team van vorig jaar was nu te oud en 
daarom stond er nu een bijna geheel 
vernieuwd en verjongd team op de 
mat, met aanzienlijk minder ervaring. 
Dat het dus niet makkelijk zou wor-
den, was vooraf wel duidelijk. Van de 

vijf teamwedstrijden werd er uiteinde-
lijk één winnend afgesloten. Een te-
genvaller? Ja, als je op het resultaat 
afgaat. Nee, als je zag hoe alle jon-
gens hebben geknokt voor wat zij 
waard waren. De kids verdienen daar-
voor lof. Als ze dat knokken allemaal 
zo volhouden, gaat het succes vanzelf 
weer komen. Ook bij de welpen en de 
pupillen, die net als de aspiranten bui-
ten de prijzen  bleven. 
 
In ons zwaarste gewicht stond bij de 
aspiranten Pascal Scherrenberg, die 
een week eerder kampioen van Neder-
land was geworden. Een prachtige 
prestatie van Pascal! 
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Pascal boezemt zijn tegenstanders al 
langere tijd veel ontzag in en heeft 
inmiddels als bijnaam “De reus van 
Houten”. Eén judoka van Arnhem 
ging tijdens het teamtoernooi zo ver 
dat hij zich direct na het startsein voor 
de neus van Pascal achterover op de 
grond liet vallen. Dat nog voordat 
Pascal hem überhaupt beet had kun-
nen pakken! Deze risicomijdende ju-
doka – zeker niet een van de minsten, 
trouwens – hoopte dat de scheidsrech-
ters Pascal een Ippon zouden geven, 
zodat hij direct de veilige rand van de 
mat op zou kunnen zoeken. De 
scheidsrechters wisten niet goed raad 
met de situatie en na een paar minuten 
overleg werd duidelijk wat er ging 

gebeuren. De scheidsrechters waren 
tot een soort Salomonsoordeel geko-
men. Iedereen had erop gerekend dat 
de jongen van de wedstrijd zou wor-
den uitgesloten. Maar, dan kreeg hij 
misschien wel wat ie wilde en daarom 
moest hij van de scheidsrechters met 
een waarschuwing (shido) toch verder 
met de wedstrijd. Dat leek de scheids-
rechters een zwaardere straf dan uit-
sluiting. Maar de jongen dacht: “Als 
ik niet sterk genoeg ben, moet ik slim 
zijn”. En terwijl de scheidsrechters 
nog met elkaar aan het praten waren, 
had hij buiten hun gezichtsveld in 
gebarentaal aan Pascal duidelijk ge-
maakt dat hij zich wel opnieuw wilde 
laten vallen als Pascal een beenworp 
maakte. Dan leek het nog ergens op. 
En zo geschiedde. In contrast met 
deze judoka van Arnhem stond een 
judoka van Derks, die in de eerste 
partij tegen Pascal veel meer lef toon-
de. Hoewel hij fysiek sterk in het na-
deel was, ging hij de zware strijd vol 
inzet aan. En wat bijna nooit gebeurt, 
gebeurde: hij verraste Pascal, die vol 
op zijn rug ging. Deborah heeft dus 
gelijk. Bij judo weet je niet waar het 
eindigt. Ook een Nederlands kampi-
oen is niet helemaal onverslaanbaar. 
 
Elders in deze Hajimé leest u meer 
wedstrijdnieuws. Ik ging in februari 
en maart kijken bij het Rode-

Pascal Scherrenberg 
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slippentoernooi en ons Thuistoernooi. 
Ik weet zeker dat alle judoka’s en de 
ouders en opa’s en oma’s die erbij zijn 
geweest veel lol aan deze toernooien 
hebben beleefd. De sfeer en organisa-
tie waren prima en daarvoor wil ik 
iedereen die bij de organisatie betrok-
ken was (ouders en oudste jeugd) héél 
hartelijk bedanken. 
 
Aan de organisatie van toernooien zit 
best wat werk vast. Iedereen kent het 
adagium: vele handen maken licht 
werk. Daarom spreek ik judo-ouders 
aan om zich bij Ron van Lamoen of 
Joost Csik te melden. Het bestuur wil 
namelijk graag een wedstrijdcommis-
sie instellen met ouders die iets willen 
betekenen in toernooiorganisatie of 
coaching. We hebben jullie dus nodig. 
Je hoeft geen speciale kennis of erva-
ring in judo te hebben. Gewoon zin 
hebben in meedoen is genoeg. Ook als 
je kind nog niet zo lang judoot, kun je 

meedoen. Wij vragen van jullie een 
beetje tijd en beloven dat je daar vol-
doening en lol voor terugkrijgt. 
Denk a.u.b. niet: is het wel nodig dat 
ik me meld? Of: waarom ik, er zijn 
vast wel andere mensen die het doen. 
 
Tot slot: we zoeken ook nog wat ver-
sterking op het EHBO-vlak. Wie wil 
een paar keer per jaar helpen langs de 
kant van de mat? Als je hierover meer 
wilt weten, bel dan even met Lykke 
Kluen of ondergetekende. Telefoon-
nummers staan achterop de Hajimé 
 
Ik wens iedereen de komende tijd 
weer veel sportief plezier. 
 
Herman Schilperoort 
secretaris 

Rodeslippentoernooi 
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Het bestuur licht ieder jaar in het 
schriftelijke activiteitenverslag en in 
het financiële verslag de stand van 
zaken binnen de vereniging aan de 
ALV toe. 
Uit het activiteitenverslag komt naar 
voren dat 2006 een prima jaar is ge-
weest, waarin we met elkaar veel 
sportief plezier hebben gehad en er op 
wedstrijdvlak grote successen zijn 
behaald. Het meest vermeldenswaard 
zijn de eerste plek van het aspiranten-
team bij de districtskampioenschap-
pen Midden-Nederland en de tweede 
plekken voor Joep Heerings en Pascal 
Scherrenberg bij de Nederlandse kam-
pioenschappen. Ook de eerste en der-
de plek van respectievelijk Carlos 
Snoek en Leon Jongerius in het dis-
trict waren klasse. 
Maar sportief plezier is niet alleen 

medailles halen. Lekker trainen en 
gezelligheid zijn minstens zo belang-
rijk. 
 
Volgens het bestuur is 2006 niet al-
leen sportief maar ook financieel ge-
slaagd. Een conclusie die door de 
ALV werd gedeeld. 
Op voorstel van de kascommissie, 
bestaande uit Gerard van der Linden 
en Ton Bikker, stelde de ALV de jaar-
rekening over 2006 vast. Daaruit 
blijkt dat ledental in 2006 door het 
afscheid van Jiu-jitsu licht daalde van 
312 naar 297. 
Het verslagjaar werd afgesloten met 
een bescheiden negatief saldo tussen 
inkomsten en uitgaven van � 2.104. 
Indien nog uitstaande vorderingen 
worden meebeschouwd, is het beeld 
anders en neemt het vermogen van de 

De jaarlijkse algemene ledenvergadering (ALV) heeft tot doel 
iedereen te informeren over de stand van zaken binnen de ver-
eniging, op het afgelopen jaar terug te blikken én met elkaar te 
bespreken welke zaken in de toekomst extra aandacht vragen. 
Dé kans dus voor onze leden om het verenigingsbeleid te beïn-
vloeden. Het bestuur is blij met betrokken leden. Komt u vol-
gend jaar dus gerust eens meepraten. 

ALGEMENE  
LEDENVERGADERING  

14 MAART 2007 
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vereniging toe  met  een  bedrag  van 
� 2.874. 
De vereniging staat er financieel goed 
voor. Dank derhalve voor de penning-
meester, Rob Jacobs, die in 2006 heel 
veel tijd heeft gestoken in de overstap 
op een nieuw systeem van boekhou-
den en contributie innen. 
 
Het bestuur wil in 2007 de aandacht in 
het bijzonder richten op een verant-
woorde groeistrategie en op het ver-
sterken van de binding van jeugd en 
ouders met de vereniging. 
Het bestuur wil daarvoor een jeugd-
commissie en een wedstrijdcommissie 
instellen. 
U hoort hier meer van. 
 

Ron van Lamoen en Herman Schilper-
oort waren aftredend en hadden van te 
voren aangegeven dat zij best nog een 
tijdje in het bestuur verder wilden 
gaan. Ron dit keer niet meer als ge-
woon lid maar als de allereerste hou-
der van de nieuwe bestuursportefeuil-
le technische zaken. 
 
Tot zover dit verslag van de ALV, die 
heel vlot en een goede sfeer verliep. 
We konden daarom na de afsluiting al 
vroeg gezellig aan de borrel in de 
Roskam. 
 
 
Herman Schilperoort 
secretaris 
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Het toernooi in Gilze is een leuk en 
goed georganiseerd toernooi, maar 
zeker niet eenvoudig omdat veel top-
verenigingen en sportscholen uit 
Noord-Brabant, Zeeland en Zuid-
Holland dit toernooi ook in hun agen-
da opnemen. 
Joep Heerings moest vol aan de bak in 
zijn eerste wedstrijd, maar wist deze 
met geconcentreerd judo te winnen, 
echter daarna werd het een stuk 
zwaarder en wist Joep de volgende 
twee wedstrijden niet in winst om te 
zetten, waardoor hij kansloos werd 
voor het podium. 
Menno Wisselink kwam voor het eerst 
in een zwaardere klasse uit, maar be-
gon daarin sterk met een overwinning. 
De volgende partij verloor hij maar 
net, waardoor hij doorging naar de 
wedstrijd om de derde plaats. Of-
schoon Menno van alles probeerde, 
lukte het hem niet om de partij in 
winst om te zetten. 
Marcel Bikker, de zwaarste van onze 

deelnemers, had een poule van drie. 
Dat betekende maar twee wedstrijden 
en ook maar een prijs (de eerste 
plaats) te behalen in deze poule. Mar-
cel was er klaar voor, maar zijn tegen-
standers ook. Die waren zeer gemoti-
veerd en allebei wisten ze van Marcel 
te winnen, waarmee uitzicht op een 
prijs was verkeken. 
 
Hans-Pieter Schilperoort blijft maar 
groeien in kwaliteit. Met een grote 
dosis zelfvertrouwen verscheen hij op 
de mat en zette hij zijn eerste twee 
partijen overtuigend om in winst, 
waarbij een partij een prachtige win-
nende worp opleverde. Het publiek 
genoot hiervan! In de halve finale 
moest HP echter zijn meerdere erken-
nen in de tegenstander. Nog even ge-
motiveerd verscheen HP vervolgens 
op de mat voor de strijd om de derde 
plaats. Hier liet hij geen steken vallen 
en met geconcentreerd judo zette hij 
deze strijd om in winst. Een mooie 

Zondag 13 januari 2007 vond het 10 + 18! toernooi plaats in Gil-
ze. Na een ritje van drie kwartier kwamen we aan met zeven 
judoka’s in Sporthal Achter de Tuintjes. Even later zou ook 
Olaf Wisselink nog verschijnen voor zijn wedstrijden, die wat 
later op de dag waren. 

HOUTENSE JUDOKA’S  
OP HET PODIUM IN GILZE! 
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derde prijs was de beloning. 
Jesper Csik verscheen pas voor de 
tweede keer sinds zijn oogblessure op 
een toernooi. Ook hij heeft flinke pro-
gressie doorgemaakt. Jesper zat net 
als Marcel in een poule van 3. Door 
een wat vreemde beslissing verloor 
Jesper de eerste partij met yuko. Om-
dat de volgende tegenstander zijn eer-
ste partij met ippon had gewonnen, 
moest Jesper van hem met ippon win-
nen om eerste te kunnen worden. Bei-
de judoka’s waren erg aan elkaar ge-
waagd, maar konden beiden geduren-
de de reguliere tijd niet tot scoren 
komen. Een golden score moest de 
beslissing brengen. Jesper behaalde al 
snel een score, maar de verdiende 
yuko was niet voldoende voor de eer-
ste prijs. 
 
Laurens van Werkhoven zat met zes 
deelnemers in een schema. De eerste 
ronde was hij vrijgeloot en zo was zijn 
eerste wedstrijd dus direct een halve 
finale. Die duurde nog geen 5 secon-
den, omdat de tegenstander moest 
opgeven met kramp. Dan maar door 
naar de finale, maar daarin moest Lau-
rens zijn meerdere erkennen in de 
tegenstander. Al met al dus toch vol-
doende voor een mooie tweede prijs. 
Rogier Baak verloor al snel in het 
hoofdtoernooi, maar mocht verder in 
de herkansingen en deed dat met over-

tuiging. Mooie worpen werden afge-
wisseld met sterke houdgrepen, het-
geen hem 2 overwinningen en een 
walk-over opleverde. Uiteindelijk 
moest hij strijden om de derde plaats. 
Daarin gaf hij de tegenstander weinig 
ruimte en benutte hij het gaatje dat de 
tegenstander op enig moment liet en 
hield hem in een sterke houdgreep. 
Het resultaat? Een mooie derde plaats 
en weer een hoop danpunten! 
 
Tenslotte mocht Olaf Wisselink aan 
de bak. Hij was de enige in de volgen-
de groep, die de eer van Groot Houten 
kwam verdedigen, maar hij deed dat 
met verve. Na een verliespartij in het 
hoofdschema, zorgde ook hij, net als 
Rogier, door middel van een aantal 
winstpartijen, voor een plek in de 
strijd voor de derde plaats. Helaas 
werd deze wedstrijd door Olaf verlo-
ren. Moe, maar toch voldaan keerde 
ook hij vervolgens huiswaarts. 
Volgend jaar gaan we het weer probe-
ren! Overigens namens de wedstrijd-
judoka’s wil ik ook de meegereisde 
supporters bedanken. Het is toch ver-
heugend om te zien dat er een afvaar-
diging van zeven ouders op de tribune 
en langs de kant aanwezig waren om 
onze jongens aan te sporen, waarvoor 
Hulde en Dank! 
 
Joost Csik 



11 Hajimé - pagina    april 2007 

Dat dit toernooi belangrijk wordt ge-
vonden, blijkt wel uit het feit dat veel 
wereldtoppers uit Nederland op de 
mat stonden. Wat te denken van Den-
nis en Elco van der Geest, Dex en 
Guillaume Elmont, Bryan van Dijk en 
Mark Huizinga! 
 
Bij de heren werd er gestreden in 
teams van zeven deelnemers, in ge-
wicht oplopend van -60 kg tot +100 
kg. Bij de dames werd er gestreden 
door teams van vijf deelnemers, in 
gewicht oplopend van -52 kg  tot  +70 
kg. 
 
Als er een wedstrijd gewonnen wordt 
door een van de teamleden levert dat 
een wedstrijdpunt op. Als een partij 
gelijk eindigt levert dat geen wed-
strijdpunt op. Het team dat de meeste 
wedstrijdpunten scoort is winnaar. Als 
het aantal wedstrijdpunten gelijk is 
wordt vervolgens gekeken naar de 
behaalde “judopunten”; dus de totale 

score van behaalde koka’s, ippons etc. 
Degene met de meeste punten is dan 
winnaar. Is ook dat aantal gelijk dan 
moet een van de gelijk geëindigde 
partijen overnieuw plaatsvinden, zo-
dat er toch een winnaar ontstaat. 
 
Bij de heren had Sportschool Kenam-
ju, waar de broers Van der Geest trai-
nen, veruit het sterkste team, met vijf 
nationale toppers op de mat. Maar 
Top Judo Nijmegen had het voordeel 
van de “thuishal”. Deze extra motiva-
tie leverde het team uit Nijmegen uit-
eindelijk een finaleplaats op, waarin 
keihard werd gestreden tegen de top-
pers van Kenamju. In de laatste partij 
moest Dennis van der Geest het ver-
schil maken. Als hij zou verliezen met 
een yuko of meer, dan zou Top Judo 
Nijmegen voor een stunt zorgen en de 
titel pakken. Dennis liet dit echter niet 
gebeuren en met een mooie ippon 
bracht hij de titel naar Kenamju. De 
derde plaats in de Hoofdklasse was 

Zaterdag 6 januari 2007 vonden de Nederlandse Kampioen-
schappen voor judoteams plaats in de Jan Massinkhal in  
Nijmegen. Er waren 3 klassen. Heren Hoofdklasse;  
Dames Hoofdklasse en Heren Overgangsklasse. 

NEDERLANDS  
KAMPIOENSCHAP VOOR 

TEAMS IN NIJMEGEN 
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voor het team van Theo Meijer Sport 
uit Leusden. 
Bij de dames stond Top Judo Nijme-
gen ook in de finale – wat zo’n thuis-
hal voor gevolgen kan hebben! – en 
wel tegen het damesteam van Theo 
Meijer Sport. Ook hier was de finale 
superspannend. Voor de laatste partij 
stond Theo Meijer Sport met 2-1 voor 
en alleen als Nijmegen met een ippon 
zou winnen, konden ze nog kampioen 
worden. Heel veel spanning dus voor-
af, maar niet voor niets, want Miranda 
van de Broek van Nijmegen deed wat 
van haar gevraagd werd en won met 

een ippon. Theo Meijer Sport zag de 
overwinningsbokaal dus zomaar naar 
de andere kant van de mat verdwijnen. 
Dat gebeurde vorig jaar ook al. 
“Volgend jaar beter!” zullen we maar 
zeggen. 
Jesper en ik zijn wezen kijken bij dit 
toernooi en het was zeker de moeite 
waard. Dat het hebben van een Olym-
pisch kampioen in je team geen garan-
tie is voor een medaille bij teamwed-
strijden is ook gebleken, want Mark 
Huizinga kwam met zijn team uit Rot-
terdam niet eens op het podium. Vol-
gend jaar gaan we weer kijken! 
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Datum wedstrijd/ 
toernooi 

Uitgedeeld 
vanaf 

Naam wedstrijd 

24 maart 10 Jan 3e Open Almeerse judokampioenschappen 

31 maart 16 jan 28e Vrijstadtoernooi 

1 april 16 jan Nat. Odijk toernooi 

1 april 16 jan Nat. Judotoernooi Berlicum 

7 april 27 febr. DK j/m tot 15 jaar 

14 april 7 maart Instaptoernooi j/m 

21 april nvt NK tot 15 jaar 

21 april 27 febr. 31e Bloembollentoernooi 

29 april 13 febr. Nintai Lentetoernooi 

19 mei 13 mrt Open Capelse Kampioenschappen 

19 en 20 mei 13 mrt 12e Houvast Toernooi 

27 mei 20 mrt 11e Internationaal Kan Toernooi 

28 mei Via Ron 2e Jonas Engels Openlucht Herdenkingstoernooi 

2 juni 13 maart 14e Heidetoernooi 

9 juni 24 april Clubkampioenschappen 

16 en 17 juni 17 april Sandokan Mid Zomer Toernooi 

16 juni 17 april Vanentoernooi 

7 juli eind mei Graduaties 

Voor wijzigingen/ actueel nieuws: kijk op het wedstrijdbord of op onze site 
www.groothouten.nl of op de site van de Judobond www.judo-midned.nl  

TOERNOOIAGENDA JBN + WEDSTRIJDAGENDA
GROOT HOUTEN VANAF 10 MAART
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locatie Inleveren  

uiterlijk tot: 

Bestemd voor: 

Almere 24 jan. j/m 8 t/m 16 jaar 

Culemborg 3 febr. j/m 5 tot 16 jaar 

Odijk 3 febr. j/m 1990 t/m 2001 

St. Michielsgestel 10 febr. h/d; j/m 1988 t/m 1999 

Ede 17 maart j/m 1993/ ’94/ ’95 

Vianen 24 maart j/m 1996 t/m ’01 t/m gele band 

Eindhoven nvt via plaatsing DK 

Anna Paulowna 14 maart j/h ’88 t/m ’00 

m ’96 t/m ’00; d ’88 en later 
Geertruidenberg 1 maart h/d + j/m vanaf 1999 en eerder 

Capelle a/d IJssel 31 maart j/m 1993 t/m 1999 

Mierlo 31 maart za: j.’93 t/m ’97;j/m ’98 t/m ’02 

zo: m ’93 t/m ’97;j/m ’88 t/m ’92; d/h ’87 en 
eerder 

Arnhem 7 april j/m -15; -17; +17 jaar; 

vanaf groene band 
Hobroken- Antwerpen 20 mei Miniemen team -11 jr 

Pupillen team    -13 jr 
Ede 31 maart j/m vanaf 2000 en eerder 

Houten den Oord; grote zaal 27 mei alle judoka‘s van Groot Houten 

Best 5 mei Za: beginners en teams 

Zo: Int.toernooi -10;-12;-15;-17;+17 
Almere 28 april j/m 8 t/m 15 jr. vanaf gele band 

Houten Den Oord; Grote zaal graduatiecom-
missie 

door judoleraren bepaald 

Vakantie vanaf 17 juli t/m 1 september Dinsdag 4 september starten de lessen 
weer! 

WEDSTRIJDAGENDA JUDOKA’S  
MAART ’07  T/M EINDE SEIZOEN  
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De judoka van JV Groot Houten wist 
zijn beide partijen met overmacht te 
winnen. In de eerste partij maakte hij 
een stevige houdgreep waaruit zijn 
tegenstander niet kon komen. De 
tweede partij werd gewonnen met een 
spetterende meerol techniek wat be-
loond werd met een vol punt (ippon). 
Rogier Baak in de klasse -55 kg kwam 
in de eerste ronde uit tegen de num-
mer 2 van Nederland van vorig jaar. 
Dit was voor Rogier een maatje te 
groot. Rogier herstelde zich goed in 
de tweede partij door te winnen met 
een mooie beenworp voor vol punt. In 
zijn derde partij waren de judoka’s 
aan elkaar gewaagd. Rogier kwam op 
voorsprong, maar liet zich uiteindelijk 
verrassen en verloor de partij. Paul 
Seip, ook in de klasse van Rogier, 
verloor twee partijen; hierdoor was hij 
uitgeschakeld al gaf hij in zijn tweede 
partij zijn voorsprong gemakkelijk 
weg. Hans Pieter van Schilperoort 
stond in de klasse -66 kg te judoën. In 
zijn eerste partij moest hij vol aan de 

bak maar wist de partij niet te winnen. 
De tweede partij wist Hans Pieter te 
winnen. De derde partij ging het 
steeds gelijk op. Beide judoka’s kon-
den de partij beslissen. Helaas bleek 
dit de tegenstander te zijn. 
Pascal mag nu proberen om de titel te 
pakken wat vorig jaar niet lukte toe hij 
tweede werd van Nederland. Kom op 
Pascal en haal de titel naar Houten! 

Pascal Scherrenberg is op de districtkampioenschappen eerste 
geworden in de gewichtscategorie +100 kg. Met deze eerste 
plaats is hij geplaatst voor het Nederlandse Kampioenschap -17 
jaar dat gehouden werd op 10 maart in Drachten. 

PASCAL SCHERRENBERG 
NAAR NK JUDO -17 JAAR 
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De sfeer zat er vanaf het begin goed 
in. In de eerste groep zaten de jongste 
judoka’s van 6 tot 10 jaar, deze waren 
met veel ouders en opa’s en oma’s 
naar Houten gekomen. Luc van der 
Lecq (Houten) zat goed in de wed-
strijd, hij won al zijn partijen wat hem 
de eerste plaats opleverde. Ook Aisha 

Osinga liet zich niet het kaas van het 
brood eten, zij behaalde een mooie 
tweede plaats. In de tweede groep 
was het de beurt aan de leeftijd 13 t/
m 17 jaar. In deze groep werd er 
soms op het scherpst van de snede 
gestreden om de winst in de partij. 
Joep Heerings was oppermachtig in 

Het was weer maart en dan weten de Houtense judoka’s dat ons 
Thuistoernooi er is. 4 maart was het dé dag. Er waren 230 
judoka’s van 12 verschillende verenigingen en sportscholen uit 
de regio vertrokken naar Houten. Met 50 judoka’s van de ver-
eniging kwam het totale deelnemersveld op 280 judoka’s. Deze 
waren verdeeld over 62 poules en werden op 5 judomatten afge-
draaid. 

GROOT HOUTEN  
JUDOTOERNOOI  

VERLOOPT SOEPEL 
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zijn poule en won voor Houten ook 
een eerste plaats. In de laatste groep 
was het de beurt aan 10- 12-jarigen. 
Hierin was Koen van Dijk super in 
zijn partijen. Met snel en goed judo 
mocht hij ook voor Houten op het 
hoogste schavot staan. De dag verliep 

voor de Houtense judoka’s best goed 
want van de 50 judoka’s vielen er 22 
in de prijzen. Ook door de vele vrij-
willigers en bondsscheidsrechters is 
deze dag voor de judovereniging 
soepel verlopen. 
 
De prijswinnaars van Judovereniging 
Groot Houten zijn: 
 
1ste: Luc v/d Lecq, Eloy Martin Rod-
riques, Pascal Scherrenberg, Niels 
van Zijl, Ko Kelderman, Matteo Di 
Maio, Niels Kuijk, Niels van Zijl, 
Timon ter Avest en Koen van Dijk. 
2de: Calvin de Ridder, Aisha Osinga, 
Menno Wisselink, Dennis Otten, Boy 
de Graaf, Carlos Snoek en Yannick 
van Wettum. 
3de: Melissa Oppelaar, Dagmar van 
Essen, Rogier Baak en Steven Supit. 
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De Houtense judoka van Judovereni-
ging Groot Houten moest in zijn eer-
ste partij gelijk tegen zijn grootste 
concurrent Niels Willemsen.  
 
Beide judoka begonnen gespannen 
aan de wedstrijd waarin Pascal het 
meeste initiatief nam en scoorde met 
een yuko. Pascal ging goed door en 
maakte een sterke houdgreep waar 
Niels niet meer uit kwam. De over-
winning op Niels maakte Pascal een 
stuk rustiger en overtuigender dat hij 
de titel moest pakken. In de tweede 
partij moest hij tegen een judoka uit 
Zuid-Nederland. Dit maakte Pascal 
snel klaar door een ippon te scoren na 
45 sec, de finale was bereikt.  
 
In de finale was zijn tegenstander Bas 
Weideman uit Oost-Nederland, deze 
had ook weinig in te brengen tegen 
Pascal. Pascal stuurde goed door voor 
een houdgreep waar Bas niet meer uit 
kwam, de titel was binnen. Pascal was 
natuurlijk uitzinnig met het behalen 

van zijn eerste titel. Voor Groot Hou-
ten was dit de eerste Nederlands Kam-
pioen. Pascal zal nu ook meer interna-
tionaal toernooien gaan draaien om zo 
punten bij elkaar te judoën voor het 
EK -17 jaar. Over twee weken gaat hij 
naar Bremen voor een groot judotoer-
nooi 

Op de Nederlands Kampioenschappen -17 jaar is de 15-jarige 
Pascal Scherrenberg 1ste geworden in de gewichtsklasse +90 kg.  

PASCAL SCHERRENBERG  
NEDERLANDS KAMPIOEN  

JUDO -17 JAAR 
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Het judotoernooi werd gehouden in 
sporthal Trist te Baarn op 4 februari. 
De judoka’s Carlos Snoek en Hans 
Pieter van Schilperoort werden op dit 
sterke en goed georganiseerd toernooi 
allebei derde. Carlos wist net niet de 
finale te behalen in de cat. -46 kg 
waardoor hij naar de kleine finale 
werd verwezen en daarin te sterk was 
voor zijn tegenstander. Hans Pieter 
kwam met goed judo in de halve fina-
le terecht waarin hij goed stond te 
judoën. Beide judoka’s wisten niet te 
scoren waardoor er een golden score 
partij moest worden gespeeld. Hans 
Pieter bleef goed judoën, maar liet 
zich net even verassen door zijn te-
genstander en verloor de partij. Hans 
Pieter wist de daarop volgende twee 
partijen met daarin de kleine finale te 
winnen met overtuigend judo. 
Pascal had een druk weekend, want op 
zaterdag deed hij ook mee aan een 
internationaal toernooi in Vlaardingen 
waar hij ook kampioen werd. 
De tegenstanders van zondag 4 fe-
bruari waren niet opgewassen tegen 
de kracht en het sterke judo van Pas-
cal. Met alle ippon (10 punten) wor-

pen/grepen wist Pascal overtuigend de 
eerste plaats te behalen. Pascal mocht 
meedoen aan het NK -20 jaar. 
 
Helaas wisten de judoka’s Joep Hee-
rings, Leon Jongerius, Rogier Baak, 
Carlijn Jongerius en Olaf Wisselink 
zich niet in de prijzen te judoën. 

Op het internationale judotoernooi van Hoogland is Pascal Scher-
renberg van Groot Houten eerste geworden in de categorie +81 kg. 

PASCAL JUDOKAMPIOEN  
IN HOOGLAND 
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We gaan dit jaar naar Putten naar 
kampeerboerderij De Beukhof. We 
kunnen ons daar weer lekker uitleven 
en wij kijken nu al uit naar de barbe-
cue en de zeskamp en natuurlijk de 
verrassing op zondag! Dus geef je 
snel op als je mee wil want vol is vol 
en we kunnen maximaal 50 judoka’s 
meenemen. Een dezer dagen krijg je 
van je leraar het aanmeldingsformu-

lier. Geef dat thuis aan je vader of 
moeder en vul het gauw in! 
We rekenen erop dat jullie meegaan!  
Hierbij nog een foto van vorig jaar! 
 
De kampcommissie 
Mirjam Kraan 
Theo Verhaar 
Joost Csik 

Dit jaar organiseren we weer een judokamp voor alle judoleden 
van 8 jaar en ouder. We gaan vrijdag 28 september ’s avonds 
weg en zijn zondag 30 september eind van de middag weer  
terug.  

JUDOKAMP 2007  
IN SEPTEMBER! GA MEE! 
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Er werd eerst begonnen met het exa-
men voor de witte band. Na ongeveer 
een half uur hadden de judoka’s laten 
zien wat ze allemaal konden, en gin-
gen we verder met de uitleg van het 
wedstrijdjudo. Ivo Klinkenberg judo-

leraar bij Groot Houten en tevens 
Bondsscheidsrechter van de judobond, 
legde de basisregels uit van het wed-
strijdjudo. Nadat de meegekomen 
ouders en de judoka’s een beetje op de 
hoogte waren van hoe het er allemaal 

Op zaterdag 3 februari werd er in sporthal Den Oord het jaar-
lijkse Rodeslippentoernooi gehouden van Judovereniging Groot 
Houten. Dit toernooi is bedoeld voor judoka’s die ongeveer 3 
maanden op judo zitten om hen zo de beginselen van het wed-
strijdjudo bij te brengen. Ze moesten tevens laten zien wat ze 
allemaal hadden geleerd om zo hun witte band diploma te beha-
len. 

RODESLIPPENTOERNOOI  
JUDOVERENIGING  
GROOT HOUTEN 
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aan toe ging werd er begonnen met de 
wedstrijden. 
 
In het begin begon iedereen nog een 
beetje onwennig en rustig, maar naar-
mate de wedstrijden vorderden werd 
er steeds fanatieker gejudood. Ook de 
ouders moedigden hun kinderen in de 
gezellige sfeer toe. Na afloop was het 
de tijd voor de prijsuitreiking en di-
ploma voor de witte band, want ieder-
een was geslaagd. De volgende 
judoka’s behaalden hun witte band en/
of prijs. 
 

Eerste plaats: Christiaan v.d. Broek, 
Milan Groen, Dennis Verpoorte, Koen 
Vermeulen, Renato Lande, Max v.d. 
Heijden,  Miguel Jansen en Lukas 
Schneider. 
 
Tweede plaats: Luc v. Ede, Julian 
Kanne, Michiel v. Rijthoven, Diede 
Shawky, Daan te Rietmole, Lars v.d. 
Burg, Fedor v. Berkel en Ilse de Jong. 
 
Derde plaats: Tristan Schut, Kelsey v 
Hardeveld, Hugo Clauto, Shannen 
Brammeloo, Julius de Vries, Jasper v. 
Asselt en Ilse Vaan. 
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Vierde plaats: Daniel Boon, Jesper 
Vaan, Rob Vromen, Thomas Krosse, 
Stijn Zijtregtop, Martin van Kessel, 

Wessel v. Klinken, Melik Oktuducu, 
Goos Stam, Daan Kik, Max Roucamp, 
Jorrit Neslo en Ruben de Knegt. 
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De derde aflevering stellen we je voor 
aan Evelien Verhaar. De hele familie Ver-
haar is actief binnen de vereniging, maar 
Evelien is de jongste telg. Tijd om Eveli-
en wat beter te leren kennen. Dat doen we 
aan de hand van een aantal vragen. 
 
Vraag 1: Hoe oud ben je? 
Antw:  Ik ben 13 jaar oud 
Vraag 2: Hoe lang zit je al op judo? 
Antw:  Ik zit vanaf februari  
  6 jaar op judo  
Vraag 3: Welke band heb je? 
Antw:  Ik heb nu de oranje band met 2 groene slippen en ik hoop in 
  juni op te gaan voor mijn groene band         
Vraag 4: Wat vind je het leukste aan judo? 
Antw:  Het leukste aan judo vind ik de lessen zelf, want het is super 
  gezellig in mijn groep 
Vraag 5: Wat is je favoriete worp? 
Antw:  Mijn lievelingsworp is de Harai-Goshi. 
Vraag 6: Doe je mee aan wedstrijden? 
Antw:  Nee, ik wil wel wedstrijden gaan doen. Ik heb wel een keer aan de  
  clubkampioenschappen en het Groot Houten-toernooi meegedaan. 
Vraag 7: Zo ja, wat was je beste resultaat? 
Antw:  Ik ben bij Groot Houten vierde geworden 
Vraag 8: Welk toernooi vind je het leukst? 
Antw:  Ik heb er maar 2 meegemaakt en ik vond Groot Houten het leukst 

“In the spotlight” is een nieuwe, vaste rubriek 
in de Hajimé. Iedere keer staat hierin iemand 
van de judovereniging centraal en leren we hem 
of haar beter kennen. 

IN THE SPOTLIGHT 
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Vraag 9: Wie is je favoriete bekende judoka? 
Antw:  Mijn favoriete judoka is Edith Bosch 
Vraag 10: Heb je broers of zussen? 
Antw:  Ja een broer en een zus 
Vraag 11: Zo ja, hoeveel? 
Antw:  Een broer en een zus, die zitten allebei ook op judo. 
Vraag 12: Met wie train je vaak op onze vereniging? 
Antw:  Met Stefan ligtenberg, Eva Supit, Esther Crajé en Marit Kaats. 
Vraag 13: Op welke school zit je? 
Antw:  College De Heemlanden op Het Rond. 
Vraag 14: In welke groep? 
Antw:  Ik zit in de brugklas. 
Vraag 15: Welk eten vind je het lekkerst? 
Antw:  Mijn lievelingseten is Italiaans. En een broodje kroket natuurlijk. 
Vraag 16: Waar ga je graag heen op vakantie? 
Antw:  Ik ga graag op vakantie naar Spanje, en ik zit voor de rest van 
  de vakantie elke dag in het zwembad.  
Vraag 17: Welke andere sport vind je leuk? 
Antw:  Ik zit ook nog op de reddingsbrigade; dat doe ik elke vrijdag.  
Vraag 18: Wat vind je leuk aan de plaats Houten? 
Antw:  Ik vind het leuk in Houten, omdat ik hier veel vrienden heb en 
  er is een lekker zwembad voor in de zomer. Er zijn ook wel leu-
  ke winkels en er komen er nog meer! En het is een klein dorp 
  dus je kent er heel veel mensen. 
Vraag 19: Vond je het leuk aan deze rubriek mee te werken? 
Antw:  Ja ik vind het wel heel grappig! 
Vraag 20: Heb je nog een tip voor de vereniging? 
Antw:  Ja dat er meer judokampen in het jaar komen!! En even tussen
  door: Esther, heel veel beterschap! 
 
Nou we zijn een hoop te weten gekomen over Evelien. En voor niet weet hoe ze 
er uit ziet, plaatsen we natuurlijk een mooie foto. 
We gaan er vanuit dat deze rubriek een succes wordt. Heb je suggesties voor vra-
gen of iemand die in “the spotlight” moet, laat het weten per e-mail aan Joost 
Csik. (e-mail: joost.csik@planet.nl). 
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�

Kopij volgende Hajimé inleveren bij: 

Chris Goedholt, Lijsterhaag 26, ��������6374665  email:  chris.goedholt@tiscali.nl 

Judovereniging Groot Houten, Postbus 446, 3990 GE Houten ��������6353075  

Internet: http://www.groothouten.nl� 

INSCHRIJFGELD, CONTRIBUTIE, KORTINGEN en OPZEGGEN: 
                                                                              
Tarieven m.i.v. 1 januari 2007: 
Het inschrijfgeld  voor nieuwe leden bedraagt �  12,00  (eenmalig) 
De contributie bedraagt voor: 
·      jeugdleden tot en met 17 jaar  �  50,00  per half jaar 
·      jongeren van 18 tot en met 22 jaar �  65,00  per half jaar 
·      leden van 23 jaar en ouder  �  79,00  per half jaar 
 
Het inschrijfgeld en de contributie innen wij via automatische incasso.  
De eerste keer zo spoedig mogelijk na aanmelding en verder in beginsel 
februari en augustus.  Als peildatum voor de vaststelling van de leeftijd 
geldt de eerste dag van het lopende halfjaar (1 januari of 1 juli).  
De contributie wordt jaarlijks, in de maand januari, automatisch verhoogd 
op basis van het CBS indexcijfer  voor de gezinsconsumptie. Overige aan-
passingen van de contributie kunnen slechts plaatsvinden na instemming 
van de Algemene Ledenvergadering. 
 
Kortingen:  
Bij 2 gezinsleden, die elk � 65,00 of � 79,00 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 terug-
betaling en geldt alleen bij lidmaatschappen van een volledig halfjaar.  
Voor een combi-lidmaatschap judo/ fitness bedraagt 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 HOUTEN’,  
3990 GE HOUTEN en gaat in BIJ HET EERSTVOLGEND HALF JAAR, 
hetzij 1 januari of 1 juli; NOTA BENE: uw opzegging moet vóór 15 mei of 
15 november binnen zijn. Latere opzeggingen kunnen niet worden ver-
werkt. 
 
Judobond 
Judoka’s die examen willen doen voor 5e kyu (gele band) moeten lid zijn 
van Judobond Nederland. Aanmeldingsformulieren zijn verkrijgbaar via 
de judoleraar. Na aanmelding bij, en betaling van de contributie aan de 
Judobond ontvangt u een judopaspoort (bondspaspoort) en een betaalbe-
wijs. Opzegging van het lidmaatschap van de Judobond door een lid kan 
slechts schriftelijk vóór 15 november en eindigt dan op 31 december daar-
opvolgend. Aanmelding en opzegging dient persoonlijk te geschieden en 
wordt dus niet geregeld door judovereniging ‘Groot Houten’. 

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 

Bestuur 
 
Lykke Kluen,  
Voorzitter/wedstrijdsecretariaat 
Schepelveld 9,  
3993 SL Houten 
���� 6377230 
 
Joost Csik, 
Vice-voorzitter/PR & Werving 
Barbiersgilde 24,  
3994 CR Houten  
���� 6372703 
 
Herman Schilperoort, 
Secretaris 
Atalantaberm 11,  
3994 WB Houten 
���� 6350406 
 
Rob Jacobs, 
Penningmeester 
Bovencamp 63,  
3992 RX Houten  
���� 6350883 mail:  
info@jacobs-assurantien.nl 
GSM 06 288 45 129 
 
Ron van Lamoen,  
portefeuillehouder  
technische zaken 
Langshout 22, 
3991 PK Houten 
���� 6380471 
 
Rien Gronsveld 
Coördinator vrijwilligersbeleid 
Schepelveld 14,  
3994 SM Houten 
����6374992  

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


