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Ik hoop dat het afgelopen jaar voor 
iedereen sportief goed geslaagd is en 
dat er weer lekker is getraind, gestre-
den, gewonnen én gelachen. 
Ik vond het leuk om bij de Clubkam-
pioenschappen te kijken en heb eens 
gelet op de verschillende manier waar-
op iedereen zo’n onderling vereni-
gingstoernooi beleeft. Je ziet een aantal 
heel gedreven judoka’s die maar één 
doel hebben: de eerste plek. Schitte-
rend als dat lukt. Maar, als het tegenzit 
krijgen gedreven karakters het wel eens 
moeilijk. Bij verlies komt de emotie 
dan gemakkelijk naar buiten. 
Er zijn ook judoka’s die zich flink in-
zetten én tegelijk winst en verlies sterk 
relativeren. Zij zijn tevreden met elke 
ereplaats en als ze een keer geen me-
daille pakken is dat ook geen ramp. Zo 
ga je in elk geval nooit chagrijnig naar 
huis! Maar, als je niet tot het uiterste 
gedreven bent, maar meer relativerend 
bent ingesteld, ga je niet zo vanzelf-
sprekend tot het gaatje. En dat breekt je 
in een wedstrijd makkelijk op. 
Dan is er bij de Clubkampioenschap-
pen ook altijd een groep judoka’s voor 
wie geldt: lang leve de lol. Met je 
maten de mat op is vooral plezier. Niks 

mis mee, want lachen is heel gezond. 
Maar, als je met de slappe lach begint 
aan een wedstrijd tegen een van je ma-
ten, wordt het soms wel moeilijk je 
krachten nog te mobiliseren. 
Kortom: zoveel judoka’s, zoveel ka-
rakters. En dat is prachtig. Net als 
iedereen vond ik het in elk geval weer 
erg leuk naar de Clubkampioenschap-
pen te kijken. Ik zag lekker veel strijd 
en mooi judo. Ik dacht daarom: hoe 
kan het toch dat een flink deel van 
onze judoka’s zijn of haar krachten 
niet vaker meet met judoka’s van an-
dere clubs? Jullie staan heus je man-
netje wel. En bedenk: door vaker wed-
strijden te doen, leer je veel en word 
je steeds beter. 
Een van de judoka’s die vaak toer-
nooien doet is Carlos Snoek. Vanwe-
ge zijn goede prestaties werd hij door 
Ron van Lamoen terecht uitgeroepen 
tot judoka van het jaar. 
Ron zei dat een beker zeker ook naar 
Jesper Csik zou zijn gegaan, wanneer 
we in de vereniging een pechprijs 
zouden hebben uitgereikt. Jesper heeft 
door een ongeluk bij het paintball en 
een aantal zware blessures weinig op 
de judomat kunnen staan. Daarom 

Het judojaar zit er alweer bijna op. Het seizoen wordt als altijd 
afgesloten met de Clubkampioenschappen en de Graduaties. 

SCHRIJVERIJEN 
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oogst hij dit keer niet onze bewonde-
ring voor fraaie judoprestaties, maar 
voor de grootse manier waarop hij 
met alle tegenslag is omgegaan. 
Na de Clubkampioenschappen waren 
de Dan-examens in Ede. Alexander 
Eijskoot gaf een prachtige demonstra-
tie van zijn kunnen en haalde de vier-
de Dan. Hartstikke mooi. 
In de pauze van de Clubkampioen-
schappen liet een aantal jongere 
judoka’s met een fraaie demo zien 
ook hard op weg te zijn naar de zwar-
te band, hun eerste Dan. 
Namens het bestuur wil ik alle vrijwil-
ligers die de Clubkampioenschappen 
hebben georganiseerd heel hartelijk 
bedanken. Dit geldt ook voor alle ande-
ren die zich in het afgelopen jaar voor 

de vereniging hebben ingezet. Zonder 
vrijwilligers geen vereniging. Van jul-
lie moeten we het dus hebben! 
Iedereen kent het adagium: vele han-
den maken licht werk. Daarom spreek 
ik nogmaals judo-ouders aan om zich 
bij Ron van Lamoen of Joost Csik te 
melden. Het bestuur wil namelijk graag 
een wedstrijdcommissie instellen met 
ouders die iets willen doen in toernooi-
organisatie of coaching. We hebben 
een paar verse krachten nodig. 
Je hoeft geen speciale kennis of erva-
ring in judo te hebben. Gewoon zin 
hebben in meehelpen is genoeg. Ook 
als je kind nog niet zo lang judoot, kun 
je meedoen. Wij vragen een beetje van 
jullie tijd en beloven dat je daar vol-
doening en lol voor terugkrijgt. Denk 
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a.u.b. niet: is het wel nodig dat ik me 
meld? Of: waarom ik, er zijn vast wel 
andere mensen die het doen? Zo werkt 
het niet, en daarom herhaal ik mijn 
oproep uit de vorige Hajimé nog-
maals. 
 
Wij hebben de planning voor volgend 
jaar alweer rond. Kijk de Ledeninfor-
matie die aan iedereen is meegegeven 
a.u.b. goed door. Dan bent u op de 
hoogte. Noteer de aangegeven data 
alvast in uw agenda. 
De eerste belangrijke data zijn 28, 29 en 
30 september, want dan is er weer een 
leuk judokamp op de Veluwe. Als je 

judoka bent en 8 jaar of ouder dan mag 
je dat kamp niet missen! Geef je dus op 
bij Joost Csik van de kampcommissie. 
 
Namens het bestuur en de docenten 
wens ik iedereen een heel fijne vakantie 
toe. Hopelijk zien wij iedereen na de 
vakantie weer gezond en uitgerust terug. 
Van Dennis van der Geest (ambas-
sadeur van de kankerbestrijding) moet 
ik u er nog even aan herinneren de 
zonnebrand niet te vergeten, want ver-
branden is gevaarlijk. 
 
Namens het bestuur, 
Herman Schilperoort 

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 
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Alexander moest nog 1 onderdeel 
laten zien om te slagen voor zijn 4de 
Meestergraad. Samen met partner 
Martijn Hoogstraten lieten ze een goe-
de en mooie Kime No Kata zien. Het 
vele trainen heeft zijn vruchten afge-
worpen, met zwaard en dolk werden 
de verschillende aanvalstechnieken 

goed overgenomen door Alexander. 
Vol trots nam Alexander zijn diploma 
in ontvangst. 
 
Eerder op de dag waren er examens 
voor 1ste, 2de en 3de Dan. Met een 
groepje bruinebanders gingen we een 
kijkje nemen want deze jongens wil-

Judoleraar Alexander Eijskoot behaalde op 9 juni jl. zijn 4de 
Dan judo in Ede. 

ALEXANDER EIJSKOOT  
VIERDE DAN JUDO 
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len in november voor hun zwart band 
1ste Dan opgaan.  
 
Ron had een mooie bus geregeld 
waarmee we naar Ede konden rijden. 
Samen met Lykke, Rick, Yoeri, Ro-
gier, Hans-Pieter, Joep en Menno ver-
trokken we na de clubkampioenschap-
pen richting Ede. Om 2 uur betraden 
de eerste kandidaten de judomat om 
hun technieken te laten zien aan de 
examinatoren. Voor Rick en Youri 
was het belangrijk te kijken naar het 
Nage No Kata van de verschillende 
kandidaten. Ook de rest van de jon-

gens keek met volle belangstelling 
hoe de kandidaten hun technieken 
uitvoerde. 
 
Het was voor onze judoka’s een leer-
zame middag waarbij ze konden zie 
hoe zo´n Dan examen wordt gehou-
den. Vol inspiratie reden we in de bus 
weer terug naar Houten. In november 
zullen de judoka’s zelf als kandidaten 
op de mat staan. 

Parelgras 3, 3994 NS  HOUTEN  
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Zaterdag 7 juli 2007 zijn de graduaties (geen les). Daarna is er 
nog een week judo t/m zaterdag 14 juli.  Aansluitend tot en met 
zaterdag 1 september: judozomervakantie. Dinsdag 4 september 
starten we weer met het nieuwe seizoen. 
 
DINSDAG: 
16.30-17.30  RL* gereserveerd voor nieuwe instroomgroep vanaf 5 jaar 
17.30-18.30  RL* judo kernploegtraining groep basisonderwijs  
   (voorheen was dit de 16.30 uur groep) 
18.30-19.30  RL* judo kernploegtraining groep voortgezet onderwijs /senioren 
   (samenvoeging voorheen 17.30 uur en 18.30 uur groep) 
19.30-20.30  RL* fitness/aerobics dames 
20.30-21.30  LH* fitness/aerobics heren 
 
WOENSDAG:  
16.15-17.00  IK*   judo (leeftijd 9 t/m 11 jaar) (hetzelfde tijdstip als voorheen) 
17.00-18.00  IK* judo (leeftijd 9 t/m 13 jaar) (hetzelfde tijdstip als voorheen) 
 
DONDERDAG:  
16.45-17.30  RL* judo (leeftijd 9 t/m 12 jaar) (hetzelfde tijdstip als voorheen) 
17.30-18.15  RL* judo (leeftijd 9 t/m 12 jaar) (jeugdsportpas en nieuwe  
   instroom) 
18.15-19.15  RL* judo (leeftijd 11 t/m 16 jaar) (deze groep is een samen- 
   voeging van voorheen donderdag 17.30  en 18.15 uur groep) 
19.15-20.15  RL* judo oudste jeugd (hetzelfde tijdstip als voorheen) 
20.30-21.30  LH* judo dames/heren senioren (hetzelfde tijdstip als voorheen) 
 
VRIJDAG:  
16.00-16.45  IK* judo (leeftijd 7 t/m 9 jaar) (hetzelfde tijdstip als voorheen) 
16.45-17.30  IK* judo (leeftijd 9 t/m 12 jaar) (hetzelfde tijdstip als voorheen) 
17.30-18.15  IK* judo (leeftijd 8  t/m 10 jaar) (hetzelfde tijdstip als voorheen) 
18.15-19.00  IK* judo (leeftijd 11 t/m 13 jaar) (hetzelfde tijdstip als voorheen) 

LESROOSTER 2007 - 2008 
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ZATERDAG:  
09.15-10.00  AE* judo (leeftijd 6 t/m 8 jaar) (hetzelfde tijdstip als voorheen) 
10.00-10.45  AE* judo (leeftijd 8 t/m 10 jaar) (hetzelfde tijdstip als voorheen, 
   judoka’s krijgen mogelijkheid te opteren voor  
   donderdag 17.30 uur) 
10.45-11.30  AE* gereserveerd voor start nieuwe judogroep later in het seizoen 
 
*RL = Ron van Lamoen 030 - 6380471     
*IK  = Ivo Klinkenberg  035 - 5251024      
*LH = Lex van Heumen  034 - 5574041  
*AE = Alexander Eijskoot  06 27 350 447 
 
VAKANTIES en VRIJE DAGEN 2007-2008 
(NB: wij volgen in principe de vakanties van het basisonderwijs volgens opgave 
van de gemeente Houten!). De lessen/trainingen eindigen op zaterdag 12 juli 
2008, één week voor de schoolvakantie. 
 
Herfstvakantie zaterdag  20 oktober  t/m  vrijdag   26 oktober   2007 
Kerstvakantie zaterdag  22  december  t/m  vrijdag 4 januari  2008 
Voorjaarsvakantie zaterdag  23  februari t/m  vrijdag   29  februari  2008 
Goede Vrijdag / Pasen vrijdag   21  maart    t/m  maandag  24  maart  2008 
Tulpvakantie zaterdag  26  april  t/m  vrijdag  9 mei  2008 
Zomervakantie dinsdag   15  juli t/m  zaterdag 30 augustus  2008 
NB: De lessen, die uitvallen in verband met de avondvierdaagse, worden in het 
voorjaar 2008 bekendgemaakt. 
 
EXTRA ACTIVITEITEN 2007-2008 
Judokamp               28, 29, 30 september   2007 Veluwe 
Kagami Biraki dinsdag  8 januari   2008 kleine zaal ‘Den Oord” 
Graduaties (onder voorbehoud) zaterdag  12   januari  2008 kleine zaal ‘Den Oord” 
Rodeslippentoernooi zaterdag 2   februari 2008 kleine zaal ‘Den Oord’ 
Thuistoernooi zondag  9   maart 2008 grote zaal ‘Den Oord’ 
Algemene ledenvergadering  woensdag 12 maart  2008  
Clubkampioenschappen zaterdag  7 juni  2008 grote zaal ‘Den Oord’ 
Graduaties zaterdag  5  juli  2008 grote zaal ‘Den Oord’ 
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Er werd op 3 judomatten van 5x5 ge-
streden om de titel Clubkampioen van 
Groot Houten. Er werd door de 
judoka’s goed gestreden en de meege-
komen ouders moedigden hun zoon/
dochter toe. De wedstrijden verliepen 
goed. Tijdens de pauze gaven judo-
ka’s Rick Veldmeijer en Youri Goo-
vaarts een demonstratie in het Nage 
No Kata. Dit zijn 3 series van 3 wor-
pen in een bepaalde vorm. De kleinere 
judoka’s en ouders vonden dit specta-
culair en gaven na afloop een groot 
applaus. Ook de judoka’s Menno Wis-
selink, Kevin van Rijnsoever, Rogier 
Baak en Joep Heerings gaven een 
demonstratie in het laten zien van 
verschillende worpen uit de beweging. 
Dit alles werd gedaan op een swin-
gende beat. 
Na de pauze werden de laatste wed-
strijden afgewerkt en konden we over-
gaan tot de prijsuitreiking. Zoals elk 
jaar werd er ook dit jaar de Judoka 
van het Jaar verkozen. Vorig jaar wa-
ren dat Joep Heerings en Pascal 

Scherrenberg vanwege hun 2de plaats 
op het NK –17 jaar. Dit jaar werd 
door Joep Heerings de wisselbeker 
overgedragen aan Carlos Snoek van-
wege zijn vele 1ste plaatsen op Inter-
nationale Judotoernooien en het beha-
len van het Kampioenschap van Mid-
den-Nederland. Vol trots nam Carlos 
de beker in ontvangst die hij een jaar 
mag behouden. We konden terugkij-
ken op een succesvolle judo-ochtend. 
De volgende judoka’s vielen in de 
prijzen, deze werden gesponsord door 
Benima Sportprijzen uit Schalkwijk:  
 
1ste prijs: Roos de Jong, Bas Visser, 
Aisha Osinga, Nino Di Maio, Calvin 
v/d Ridder, Jennifer v/d Dolewaard, 
Dagmar van Essen, Jaap Cortjens, 
Tim van Luxemburg, Maarten Nor-
berhuis, Niels Kuijk, Niels van Zijl, 
Carlos Snoek, Leon Jongerius en Paul 
Seip. 
 
2de prijs: Steven Supit, Yannick van 
Wettum, Ko Kelderman, Job van Ger-

Op zaterdag 9 juni waren er weer de jaarlijkse clubkampioen-
schappen, deze werden gehouden in sporthal Den Oord, de gro-
te zaal. Er waren 66 judoka’s ingedeeld in verschillende ge-
wichts- en leeftijdsklassen.  

CARLOS SNOEK  
JUDOKA VAN HET JAAR 
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wen,  Matteo Di Maio, Daniel Bets, 
Maarten Winckers, Michiel van Rijt-
hoven, Maren Snoek, Eloy Rodriques 
Martin, Lars v/d Burg, Koen Vermeu-
len, Max v/d Heijden, Christiaan v/d 
Broek en Gulian Kanne. 
 
3de prijs: Daan te Rietmole, Milan 
Groen, Jasper van Asselt, Daan Kik, 
Floris van Wettum, Robin de Vries, 
Hidde Maas, Dennis Verpoorte, Huub 
Visser, Martine van Wettum, Carlijn 
Jongerius, Eelke Feitz, Dennis Otten, 
Miron Onaca en Sam van Gerwen.  
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WEDSTRIJDAGENDA 
Datum Uitgedeeld  Naam wedstrijd 

15 sept. nvt 3e Q-3 toernooi 

16 sept. 5 juni 1e Amersfoorts toernooi 

22 sept.   Instaptoernooi 

22 sept. 14 juni 1e Veendammer judokamp. 

29 sept. 26 juni Onderling toernooi wit-zwart 

29/ 30 sept. nvt Super World Cup 

13 okt.   Oranje banden toernooi en DK-12 jr. 

13 okt. 26 juni 16e Euregio Herfst toernooi 

27 okt.   NK Heren 

28 okt.   Wintertijdtoernooi 

10 nov.   NK Dames 

17 nov.   Instaptoernooi 

17 nov.   22e Open Zuidhollandse Kamp. 

24 nov.   Dan examens judo en jiu jitsu 

1 dec.   15e Chitari toernooi 

1 dec.   NK Kata 

8 dec.   DK Senioren Dames en Heren 

Agenda zoals bekend eind juni 2007. Voor wijzigingen, actueel nieuws volg altijd 
de info op het wedstrijdbord  

Kijk eventueel ook voor actueel nieuws van de Judobond op  

de site van de JBN (www.jbn.nl) of van ons eigen  

district (www.judo-midned.nl) 
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Locatie Inleveren  Bestemd voor: 

Nieuwegein Nvt Nvt 

Amersfoort 14 juli 1996 en eerder 

Vianen/ Culemborg? 10 sept.? Info volgt 

Veendam 21 juli 1997 en eerder; min. gele 

Wijk bij Duurstede 21 juli Alle leeftijden 

Topsportcentrum R’dam Nvt nvt 

Ede Info komt   

Vriezenveen 21 juli 1988 t/m 1997  Danpt. 

Topsportcentrum R’dam Nvt nvt 

Nieuw Bergen (L) Info komt   

Topsportcentrum R’dam Nvt nvt 

Vianen/ Culemborg Info komt   

Zuidland Info komt 

Ede   

Spijkenisse Info komt 

Nijmegen   

? Info volgt           
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CLUBKAMPIOENSCHAPPEN 
Een impressie... 
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Van de club vielen 3 judoka´s in de 
prijzen. Leon Jongerius wist met zeer 
goed en overtuigend judo al zijn poule 
wedstrijden te winnen, waarna er een 
afval systeem volgende. Hierin wist 
hij zijn eerste partij tegen een sterke 
judoka te winnen met een mooie over-
name techniek wat hem een half punt 
opleverde. Dit resultaat gaf Leon niet 
uit handen en won de partij. In de 
halve finale moest hij weer vol aan de 
bak. Nog een beetje moe van zijn vo-
rige partij wist hij de partij niet na zijn 
hand te zetten en verloor. De finale 
was buiten bereik maar een derde 
plaats had hij verdiend. 

Ook Menno Wisselink en Rick Veld-
meijer mochten een derde prijs in ont-
vangst nemen. Menno viel de laatste 
paar toernooien net buiten de prijzen 
maar gaf aan dat hij wel goed had 
gejudood en dat het steeds beter ging. 
Dit liet hij dus zien op dit toernooi. 
Rick was deze dag al succesvol want 
hij had net zijn rijbewijs gehaald. 
Door deze vreugde begon hij in zijn 
eerste partij nog een beetje slapjes 
waardoor hij verloor, maar wist dat in 
zijn volgende partij weer goed te ma-
ken. Rick kwam net zoals Menno door 
de voorronde en wist daarna een 
mooie derde plaats te pakken. Carlijn 
Jongerius wist 1 partij te winnen maar 
had te weinig punten gescoord om 
door te gaan naar de volgende ronde. 
Dit was voor Koen van Dijk en Niels 
Kuijk ook het geval. Eelke Feitz wist 
wel de voorronde door te komen door 
3 winst partijen maar kon dit niet 
voort zetten in de afval ronde. Niels 
van Zijl had zijn dag niet en wist geen 
partij te winnen. Rogier Baak en Hans 
Pieter van Schilperoort konden zich 
helaas ook niet in de prijzen te judoën. 

Op zaterdag 2 juni werd het jaarlijkse Heidense Judotoernooi 
gehouden in Ede. Het toernooi was internationaal bezet en het 
niveau was goed. 

DRIE BRONZEN MEDAILLES 
HOUTENSE JUDOKA´S 
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Vrijdag 28 september a.s. is het weer 
zover. Dan gaan we op judokamp en 
wel naar Putten. We verblijven in 
Kampeerboerderij De Beukhof 
(website: www.debeukhof-putten.nl). 
Bij deze accommodatie is een speel- en 
sportterrein aanwezig, met onder ande-
re een volleybalnet, een basket en een 
tafeltennistafel. Maar er is ook een 
gezellige “huiskamer” waar spelletjes 
gedaan kunnen worden of samen naar 
een film gekeken kan worden. 
 
We verblijven met judovereniging 
Groot-Houten twee nachten in De 
Beukhof en wel van vrijdagavond 28 
september tot zondagmiddag 30 sep-
tember a.s. 
 
Wie kunnen er mee? Nou bijna ieder-
een; deelname is mogelijk voor ieder-
een, die lid is van de judovereniging en 
die op 28 september a.s. 8 jaar of ouder 
is. Vind jij het leuk om samen met je 
judomaatjes spelletjes te doen, lekker te 
kluiven tijdens een barbecue, sportief 
bezig te zijn, je te laten verrassen door 
een gezellig en gevarieerd programma, 
waarin een zeskamp natuurlijk niet mag 
ontbreken? Meld je dan aan! 
 

In de lessen is het oranje inschrijffor-
mulier al uitgedeeld. Dat moest eigen-
lijk op 1 juli al zijn ingeleverd, maar 
we kunnen ons voorstellen dat je dat 
in alle drukte van clubkampioen-
schappen en graduaties vergeten bent 
en toch graag mee wil. Lever daarom 
het formulier alsnog in en wel voor 10 
juli a.s. bij een van de onderstaande 
adressen. Ben je het formulier kwijt? 
Ki jk  dan  op  on z e we bs i t e 
www.groothouten.nl. Daar kun je het 
formulier downloaden, printen en 
alsnog inleveren. 
 
Lever je formulier snel in, want... vol 
is vol! 
 
De kampcommissie 
Joost Csik, Barbiersgilde 24  
(telefoon: 6372703) 
Theo Verhaar, Kikkersloot 3 
Mirjam Kraan, Strocamp 47 

JUDOKAMP 2007 IN PUTTEN; 
ZORG DAT JE ERBIJ BENT! 
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Vraag 1: Hoe oud ben je? 
Antw:  Ik ben 12 jaar oud. 
Vraag 2: Hoe lang zit je al op judo? 
Antw:  Ik zit in nu 7 jaar op judo. 
Vraag 3: Welke band heb je? 
Antw:  Ik heb nu de groene band met twee blauwe slippen. 
Vraagt 4: Wat vind je het leukste aan judo? 
Antw:  Ik vind de sfeer in de lessen en eromheen heel erg leuk. 
Vraag 5: Wat is je favoriete worp? 
Antw:  Mijn lievelingsworp is de o-ouchi-gari 
Vraag 6: Doe je mee aan wedstrijden? 
Antw:  Bijna alle toernooien op zondag doe ik aan mee.  
  Dat zijn meestal de grote toernooien. 
Vraag 7: Zo ja, wat was je beste resultaat? 
Antw:  Ik ben al drie keer kampioen van Midden-Nederland gewor-
  den. En ik heb al vijf keer op het podium gestaan op een in 
  ternationaal toernooi. En natuurlijk nu judoka van het jaar. 
Vraag 8: Welk toernooi vind je het leukst? 

“In the spotlight”, de nieuwe, vaste rubriek in 
de Hajimé, heeft inmiddels alweer de vierde 
judoka in de schijnwerpers. Iedere keer staat 
er iemand van de 
judovereniging cen-

traal en leren we hem of haar beter 
kennen. Dit keer is het Carlos 
Snoek, de judoka van het jaar sei-
zoen 2006/2007. Dat levert direct pu-
bliciteit op. Een mooi moment dus 
om Carlos wat beter te leren kennen. 
Dat doen we aan de hand van een 
aantal vragen. 

IN THE SPOTLIGHT 
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Antw:  Het leukste toernooi is natuurlijk het Groot Houten toernooi. 
Vraag 9: Wie is je favoriete bekende judoka? 
Antw:  Mijn favoriete judoka is Guillaume Elmont. 
Vraag 10: Heb je broers of zussen? 
Antw:  Ja, een zusje. 
Vraag 11: Zo ja, hoeveel? 
Antw:  Ik heb 1 zusje Maren, die ook op judo zit . 
Vraag 12: Met wie train je vaak op onze vereniging? 
Antw:  Mijn trainingsmaatje is Jeffrey van Hardeveld. 
Vraag 13: Op welke school zit je? 
Antw:  De Bengelbongerd, vlakbij het Rond. 
Vraag 14: In welke groep? 
Antw:  Ik zit in groep 8. 
Vraag 15: Welk eten vind je het lekkerst? 
Antw:  Mijn lievelingseten is nasi. 
Vraag 16: Waar ga je graag heen op vakantie? 
Antw:  Ik ga meestal in de zomer naar Frankrijk maar dit keer naar 
  Barcelona, en in de winter skiën in Oostenrijk. 
Vraag 17: Welke andere sport vind je leuk? 
Antw:  Ik zit ook nog op voetbal. 
Vraag 18: Wat vind je leuk aan de plaats Houten? 
Antw:  Het is een heel gezellig dorp, en iedereen kent elkaar. Ik heb het 
  hier prima naar mijn zin.  
Vraag 19: Vond je het leuk aan deze rubriek mee te werken? 
Antw:  Ik vond het wel vet om een keer erin te staan. Ik hoopte het al
  tijd al. 
Vraag 20: Heb je nog een tip voor de vereniging? 
Antw:  Ja, ook wedstrijden in het buitenland. Soort van trainingskam
  pen. En voor kinderen die nog niet op judo zitten: ga erop want 
  het is echt heel erg leuk. 
 
Nou we zijn een hoop te weten gekomen over Carlos. En ook nu weer een mooie 
foto bij dit artikel. Heb je suggesties voor vragen 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 


