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Joost Csik organiseerde ook deze keer 
een trip voor ons en het was weer hart-
stikke spannend, vooral als de Nederlan-
ders op de mat verschenen. 
Jammer genoeg kon Ruben Houkes, 
onze kersverse Nederlandse wereldkam-
pioen,  niet bij de Dutch Trophy op de 
mat uitkomen, want hij was geblesseerd. 
Ruben komt uit in de -60. Een lichtge-
wicht dus. Heel lang heeft hij als een 
asceet geleefd, bang als hij was dat hij uit 
zijn gewicht zou groeien. Op het laatst 
kostte hem dat zoveel moeite, dat hij 
overwoog om met judo te stoppen als 
succes uitbleef. Maar het succes kwam 
gelukkig! Ik las dat Ruben jarenlang heel 
bewust at en nooit snoepte. Op één mi-
nuscuul bakje pinda’s, eens in de week, 
na dan. Een drankje mocht hij van zich-
zelf alleen na een hele grootse sportpres-
tatie. Op deze manier je gewicht vasthou-
den valt niet mee, maar Ruben heeft zich 
er achteraf bekeken niet voor niets door-
heen geslagen. 
Hoe anders verging het Daniëlle Vrieze-
ma. Zij timmert aan de weg als diëtiste in 
het leger en wilde op de NK-judo in de 

klasse -63 uitkomen. Helaas, zij moest 
naar huis omdat zij 6 ons te zwaar was. 
Niet handig, zeker niet van iemand die 
naar de Olympische Spelen wil en een 
internetsite bezit met de naam 
“Dieetslim”.  Ik lees daarop hele terechte 
aanbevelingen: ik moet vaker nee zeg-
gen. Ook moet ik niet te licht over over-
gewicht denken. Eerst lachte ik daarom 
even en dacht: nou Daniëlle, kijk zelf ook 
eens wat vaker op je eigen site. Leef je 
zelf wel altijd volgens deze regels?  Maar 
goed, leedvermaak is natuurlijk dom. Ik 
kan mezelf beter dat ene bakje pinda’s 
per week van Ruben Houkes voor de 
geest blijven halen. 
25 november was het Utrechts judotoer-
nooi. Wij hadden een familiefeestje, en 
daarom ging Hans Pieter er zonder mij 
naartoe. Even later toog ik toch nog naar 
Lunetten, want een aantal familieleden  
wilde wel eens met eigen ogen zien wat 
judo voorstelt. Zij hadden nog nooit bij 
judo gekeken en waren erg onder de 
indruk van de entourage en het niveau 
van onze sport.  Techniek,  inzet,  harde 
strijd en hier en daar ook wat pijn. Maar 

Op 30 september gingen we met een groep enthousiaste 
judoka’s en hun ouders naar de Dutch Trophy in Rotterdam. 
Dit toernooi wordt ieder jaar perfect georganiseerd door de Ju-
dobond en als je de wereldtop aan het werk wil zien, dan moet je 
er een keer gaan kijken.   

SCHRIJVERIJEN 
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boven alles waren zij onder de indruk 
van de weerbaarheid en de sportiviteit 
van de jongeren op de mat.  Mijn familie 
vond het leuk dat Groot Houten lekker 
veel prijzen pakte en dat zij werden voor-
gesteld aan Rogier Baak, die samen met 
Joep Heerings de dag ervoor slaagde 
voor het zwartebandexamen. Rogier en 
Joep, hulde voor jullie, want het examen 
was erg pittig. Tegen Youri Goovaarts en 
Rick Veltmeijer, die net als vele anderen 
helaas niet slaagden zeg ik: kop op, vol-

gende keer gaat het zeker lukken! 
Ik ben aan het einde van mijn stukje. De 
feestmaand is begonnen en daarom wens 
ik iedereen namens het bestuur een hele 
fijne tijd. Denken jullie ook alvast even 
aan de dingen die in het nieuwe jaar gaan 
komen? Wij hopen velen van jullie bij 
onderstaande activiteiten te mogen be-
groeten, 
 
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 

Kagami Biraki dinsdag        8 januari   2008 kleine zaal ‘Den Oord” 
Graduaties 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  
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Op de gezichten van judoka’s Joep 
Heerings, Rogier Baak, Yoeri Goo-
vaarts en Rick Veldmeijer was de 
spanning goed af te lezen. Het is voor 
de judoka’s toch een mijlpaal, want na 
de 6 kyu graden gaan ze hun 1ste 

meestergraad halen, en een zwarte 
band is toch wel wat. 
Joep en Rogier hadden 100 wedstrijd- 
punten wat hen vrijstelling gaf van het 
Nage No Kata (werpen naar een be-
paalde vorm). Met een ingestudeerd 
programma lieten ze de examinatoren 
zien wat ze in hun macht hadden. Ze 
lieten de staande technieken en grond- 
technieken vloeiend in elkaar overlo-
pen. Ook de overnames en combina-
ties verliepen goed en de examinato-
ren keken met voldoening naar de 
judoka’s van Houten. Na het afgroe-
ten was het wel duidelijk dat ze ge-
slaagd waren maar, men moest toch 
afwachten. Yoeri en Rick moesten 
naast hun ingestudeerde programma 
ook het Nage No Kata laten zien, om-
dat zij niet de 100 wedstrijdpunten 
hadden. Beide judoka’s werden een 
beetje overmand door de zenuwen wat 
hun Kata niet goed deed. Na hun Kata 
moesten ze het vrije werk laten zien 

Joep Heerings en Rogier Baak hebben afgelopen zaterdag  
24 november in Ede hun 1ste Dan in het judo behaald.  
Er waren van Judo Groot Houten 4 judoka’s vertrokken naar 
sporthal ’t Riet te Ede voor het 1ste Dan examen. 

JUDO GROOT HOUTEN  
TWEE “DAN GRAAD”  

HOUDERS RIJKER 

Joep Heerings en Rogier Baak  
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wat ze ingestudeerd hadden. Dit ver-
liep net als bij Rogier en Joep goed. 
Nadat iedereen was geweest werden 
de judoka’s die gezakt waren bij de 
tafel geroepen om uitleg te krijgen 
waarom ze gezakt waren. Rick en 
Yoeri moesten komen omdat zij wa-
ren gezakt op het Kata en moeten in 
juni dit onderdeel overdoen. Ze waren 
voor het vrije werk wel geslaagd. 

Joep en Rogier 
werden naar 
voren geroe-
pen en kre-
gen van de 
examinator 
een mooie 
zwarte band uitge-
reikt met het daarbij behorende diplo-
ma. Vol trots deden ze de zwarte band 

Niels Kuijk 2e 
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om en namen de felicitatie in ont-
vangst van de meegereisde ouders en 
vrienden. 
De volgende dag werd in sporthal 
Lunetten het jaarlijks Utrecht Judo 
Toernooi gehouden. Van Groot Hou-
ten waren 21 judoka’s ingeschreven 
op dit gezellige en goed georganiseer-
de toernooi. Ook Rogier 
was er met zijn mooie be-
haalde zwarte band (1ste 
Dan). Rogier, gedragen 
door de zwarte band, haal-
de een verdiende 3de plaats. 
Carlos Snoek en Niels van 
Zijl werden kampioen door 
overtuigend alle wedstrij-
den te winnen. Koen van 
Dijk, Carlijn Jongerius, 
Leon Jongerius, Niels 
Kuijk, Pim te Rietmole en 
Menno Wisselink behaal-

den een mooie 2de plaats. Voor de 
judoka’s Jesper Csik, Matteo Di Maio, 
Nino Di Maio, Hans-Pieter van Schil-
peroort en Martine van Wettum was 
er een 3de plaats weggelegd. 
Al met al was het weer een goed judo-
weekend voor Judovereniging Groot 
Houten. 

Matteo Di Maio 3e 

Koen van dijk 2e 
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Er zouden die dag grote namen op de 
tatami verschijnen. Denk aan Elco van 
der Geest en Marc Huizinga. Maar 
ook Claudia Zwiers was aanwezig in 
een sterk bezet internationaal deelne-
mersveld. 
In de tweede helft van de ochtend 
kwamen we aan. We vonden een mooi 
plekje op de tribune met goed zicht op 
de drie matten. Veel Nederlandse 
topjudoka’s kwamen op de mat en 
soms was het moeilijk om een specia-
le wedstrijd te volgen omdat er op de 
andere matten ook van alles gebeurde. 
We hebben in ieder geval alle wed-
strijden van Marc Huizinga gevolgd. 
Marc won de eerste partij van een 
Zwitser met een mooie armklem. De 

tweede partij moest Marc tegen een 
jongen uit Georgië en die won hij met 
een verwurging. In de derde ronde 
moest Marc tegen Matthieu Dafreville 
uit Frankrijk. Dat was een lange en 
moeizame partij, die Marc uiteindelijk 
won met een koka. 
Vervolgens ging Marc op voor de 
halve finale tegen Alon Sason uit Isra-
el. Een sterke jongen die verrassend 
uit de hoek kan komen. Marc kwam 
op voorsprong door twee bestraffin-
gen. De jongen uit Israël profiteerde 
echter van een zwak ingezette sutemi 
van Marc en scoorde een yuko: stand 
gelijk. Marc Huizinga voerde de druk 
op, gooide de tegenstander een paar 
keer bijna en tegen het einde van de 

Dit jaar kon het judokamp vanwege ge-
ringe belangstelling  helaas niet door-
gaan. Dat betekende natuurlijk niet dat 
we niks leuks met elkaar konden organi-
seren. We hebben ervoor gekozen om 
met een enthousiaste groep judoka’s en 
ouders en broers of zussen naar Rotter-
dam te gaan om de wedstrijden om de 
Rotterdam Trophy te gaan bekijken en 
wel op zondag 30 september jl. 

BEZOEK AAN DE  
ROTTERDAM TROPHY 2007, 

ZONDAG 30 SEPTEMBER 2007 
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partij resulteerde dat in een derde straf 
voor Sason en de winst voor Huizin-
ga, die daardoor in de finale stond. In 
de finale moest Huizinga tegen Mi-
chael Pinske uit Duitsland. Ze knok-
ten beiden hard zonder echt in de 
buurt van een score te komen. 
Halverwege de partij viel Marc 
aan, ze draaiden om elkaar en 
landden beiden op de buik. 
Dat was althans ons idee, de 
scheidsrechters zagen er een 
koka voor Pinske in. Dit bleek de 
beslissing en dus goud voor Pinske en 
zilver voor Huizinga. 
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Verder waren er die dag nog bronzen 
medailles voor Henk Grol bij de man-
nen en Claudia Zwiers bij de vrou-
wen. Ook zagen we nog hoe Ruben 
Houkes, de kersverse wereldkampioen 
in het zonnetje werd gezet. 
Al met al een zeer geslaagde dag en 

voldaan keerden we eind van de dag 
dan ook weer richting Houten. Zeker 
een goed idee om zoiets vaker te 
doen. 
 
Joost Csik 

 
De judovereniging is naarstig op zoek naar mensen met een 

EHBO diploma, die af en toe bij judotoernooien van Judover-
eniging Groot Houten en de graduaties de EHBO willen verzor-

gen samen met nog een enthousiaste EHBO’er. Ben jij die 
EHBO’er die 2 of 3 keer per jaar beschikbaar wil en kan zijn 
om onze wedstrijden en graduaties succesvol te maken? Laat 
het ons weten en neem contact op met een van de bestuursle-

den. De adressen en telefoonnummers staan achter op de  
Hajimé. Mailen mag ook naar joost.csik@planet.nl.  

We hopen gauw van je te horen. 

EHBO’ERS GEZOCHT 
�

Binnen de judovereniging zijn we aan 
het organiseren dat we in maart een 
wedstrijd van FC Utrecht kunnen gaan 
bezoeken. Dat zal bij voldoende be-
langstelling zeer waarschijnlijk op 16 
maart 2008 gaan gebeuren als FC 
Utrecht tegen AZ speelt in de Utrecht-
se Galgenwaard. In januari worden 
daar briefjes voor uitgedeeld tijdens 

de lessen. 
Hou het dus 
in de gaten. 
En noteer 
de datum 
maar vast 
in je agen-
da! 

JUDOVERENIGING GROOT 
HOUTEN NAAR FC UTRECHT! 
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Niels Kuijk en Carlijn Jongerius wa-
ren vertrokken naar Ede om daar deel 
te nemen aan het kampioenschap -12 
jaar. Doordat er weinig deelnemers 
werden de jongens en de meisjes sa-
men ingedeeld. Beide judoka’s moes-
ten ook nog eens in een gewichtsklas-
se hoger judoën. Niels en Carlijn nor-
maal in de klasse -34 kg moesten nu 
in de klasse -38 kg judoën.  
Niels en Carlijn waren de eerste ronde 
vrij geloot wat hun al in de kwart fina-
le bracht. 
 
Carlijn moest zich staande 
houden tegen de jongens. 
Haar eerste partij ging verlo-
ren, maar ze wist zich in de 
verliezersronde goed te her-
stellen. Carlijn scoorde met 
een schitterende ippon worp 
en won de partij. De daarop 
volgende partij kon Carlijn dit 
niet herhalen. Ondanks haar 
goede inzet verloor ze de partij 
en was daarmee uitgeschakeld. 
Niels won zijn eerste partij en 
kwam hierdoor in de halve 

finale die hij helaas verloor. Niels wist 
zich in de verliezersronde goed te 
handhaven en met nog een winstpartij 
sleepte hij een verdiende derde plaats 
binnen. 
Beide judoka’s hebben zich kranig 
verzet in een klasse hoger dan ze ge-
wend waren. Leon Jongerius was de 
Stand In coach en kon ook tevreden 
terugkijken op het toernooi. 

Op de districtskampioenschappen judo van Midden Nederland 
heeft Niels Kuijk van onze vereniging de derde plaats  
behaald. 

NIELS KUIJK 3DE  
VAN MN JUDO -12 JAAR 
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Judoka’s Lars van den Burg, Chris-
tiaan van de Broek, Koen van Dijk, 
Matteo Di Maio en Maarten Norber-
huis wonnen de eerste prijs. Maarten 
en Christiaan wisten al hun partijen 
overtuigend te winnen. Nino Di Maio, 
Martine van Wettum, Julian Kanne 
Jimenez en Brian Wisman lieten ook 

goed judo zien en behaalden een ver-
diende 2de plaats. Een mooie 3de plaats 
was er weggelegd voor Max van der 
Heijden, Hugo Colauto en Eelke 
Feitz. Alle judoka’s kregen een aan-
denken en een zakje pepernoten. 
Op dezelfde dag waren er ook 
judoka’s vertrokken naar Spijkenisse 

Op het judotoernooitje van Judovereniging Duurstede  
hebben de Houtense judoka’s veel prijzen behaald. Er waren  
14 judoka’s die deelnamen aan het toernooi van 1 december. 

JUDOKA’S HOUTEN  
SUCCESVOL IN WIJK BIJ 

DUURSTEDE 

Koen van Dijk 1e prijs 
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voor een internationaal judotoernooi. 
Hans Pieter Schilperoort behaalde 
daar een mooie 2de plaats. Dennis Ot-
ten verloor helaas de strijd om het 

brons. De overige 
judoka’s Rogier 
Baak, Menno 
Wisselink en 
Joep Heerings 
wisten ondanks 
hun goede judo 
geen prijs te be-
halen. 

Maarten Norberhuis Hans Pieter tweede 

Martine van Wettum 2e plaats 
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29 september Onderling Judotoernooi Duurstede 
6 deelnemende judoka’s 
1ste prijs : Rogier Baak en Joep Heerings 
2de prijs : Hans-Pieter Schilperoort en Leon Jongerius 
3de prijs : Paul Seip 

RONDJE SPORTHALLEN 

ASN ANAAM VNAAM       
06-092 BOER Koos De 2000 40 0 0 0 205 
06-092 BROEK Christiaan v.d. 1999 50 0 0 0 77 
06-092 BURG Lars van den 2000 40 0 0 0 40 
06-092 COLAUTO Hugo 1999 13 0 0 0 13 
06-092 DOLEWAARD Jennifer v.den 1998 50 0 0 0 190 
06-092 DUYVESTEIN Maarten 1999 20 0 0 0 20 
06-092 ESSEN Dagmar van 1998 25 0 0 0 82 
06-092 FEITZ Eelke 1996 40 0 0 0 270 
06-092 GROEN Milan 1999 25 0 0 0 35 
06-092 HEIJDEN Max van der 1999 40 0 0 0 40 
06-092 KANNE JIMENEZ Julian 2000 25 0 0 0 65 
06-092 KEMERINK Olaf 1999 15 0 0 0 51 
06-092 KROSSE Thomas 1999 30 0 0 0 30 
06-092 OPPELAAR Melissa 1999 25 0 0 0 65 
06-092 OSINGA Aisha 2000 37 0 0 0 162 
06-092 RIDDER Calvin Van De 1999 40 0 0 0 245 
06-092 RIETMOLEN Pim 1998 50 0 0 0 146 
06-092 RIJTHOVEN Michiel van 1998 30 0 0 0 30 
06-092 STAM  Goos 2001 10 0 0 0 10 
06-092 WESSELS Wouter 1996 18 0 0 0 56 
06-092 WETTUM Martine Van 1997 20 0 0 0 77 
06-092 WINCKERS Maarten 1997 10 0 0 0 47 
06-092 WISMAN Brian 2000 10 0 0 0 10 
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22 september en 17 november Instaptoernooi in Vianen en Culemborg 
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13 oktober 16e JPT Herfst Judotoernooi 
2 deelnemers; Dennis Otten en Hans-Pieter Schilperoort; geen prijs 
 
20-21 oktober 28e klompen judotoernooi 
3 deelnemers; Eelke Feitz 2de plaats behaald 
 
11 november IJsselstein Judotoernooi 
14 judoka’s namen deel aan dit goed georganiseerde toernooi 
 
1ste prijs:  Niels Kuijk.  
2de prijs:  Lars van den Berg, Dennis Otten,  
  Niels van Zijl,  
  Duncan Reinhard en Eelke  Feitz. 
3de prijs:  Melih Okuducu, Daan de Graauw en 
  Carlijn Jongerius. 

Parelgras 3, 3994 NS  HOUTEN  
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UITNODIGINGUITNODIGING  
  

Het bestuur van Het bestuur van   
Judovereniging ‘Groot Houten’ Judovereniging ‘Groot Houten’   

nodigt van harte uit: nodigt van harte uit:   
ereleden, leden, ouders van leden, ereleden, leden, ouders van leden,   

leraren, vrijwilligers en alle andere relaties leraren, vrijwilligers en alle andere relaties   
van de vereniging voor onze traditionele van de vereniging voor onze traditionele   
Japanse opening van het nieuwe jaar, de: Japanse opening van het nieuwe jaar, de:   

  

KAGAMI BIRAKIKAGAMI BIRAKI  
  

Deze nieuwjaarsbijeenkomst zal worden Deze nieuwjaarsbijeenkomst zal worden   
gehouden in de judozaal van gehouden in de judozaal van   

sporthal ‘Den Oord’ op sporthal ‘Den Oord’ op   
dinsdag 8 januari 2008 dinsdag 8 januari 2008   

van 18.30 tot ± 20.30 uur.van 18.30 tot ± 20.30 uur.  
  

Op het PROGRAMMA staan o.a.:Op het PROGRAMMA staan o.a.:  
����Nage no kataNage no kata  

����Korte demonstratiesKorte demonstraties  
����Huldiging beste lotenverkopersHuldiging beste lotenverkopers  
����Impressie van afgelopen jaarImpressie van afgelopen jaar  

�� Met elkaar op het nieuwe jaar klinken Met elkaar op het nieuwe jaar klinken 
 

 De lessen starten weer op woensdag 9 januari 2008! 
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Het was een lange reis voor Carlijn en 
Leon Jongerius en Rogier Baak. Zij wa-
ren naar een toernooi in Nijmegen. Car-
lijn mocht als eerste aantreden. Met 1 
winst en 2 verliespartij kwam Carlijn niet 
in aanmerking voor een prijs ondanks 
haar goede inzet. Ook broer Leon wist 
zich niet in de prijzen te judoën. Hij werd 
daarbij gecoached door Rogier die in de 
groep na Leon kwam. In de tweede partij 
had Leon een sterkere pakking maar wist 
hiermee niet te scoren. Rogier begon met 
een verliespartij maar herstelde dat in zijn 

tweede met een sterke houdgreep. De 
derde partij wist Rogier te winnen met 
een schitteren linkse Uchi-Mata (ippon). 
Ook de vierde partij wist Rogier te win-
nen wat hem al aardig in de richting van 
de derde finale bracht. Zijn vijfde partij 
was tegen een sterke judoka van Hoog-
land. Rogier kreeg geen vat op hem en 
verloor de partij en was hierdoor uitge-
schakeld. Met toch een tevreden gevoel 
ging Rogier naar huis omdat hij goed 
stond te judoën. 

JUDOTOERNOOI  
NIEUW BERGEN TE  

NIJMEGEN 
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Een impressie... 

DE GRADUATIES 
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WEDSTRIJDAGENDA 
Naam (kort)���� Naam evenement���� Startdatum evenement����

Toernooi  
JV Gilze�

"10+19 toernooi"� 6 januari 2008  
Gilze�

Espoir� Dutch Open Espoir toernooi� 12 + 13 januari 2008  
Eindhoven�

Instaptoernooi 
1997 t/m 
2002�

� 19 januari 2008  
Culemborg�

Judo  
Slagharen�

Noord-Oost judotoernooi� 19 januari 2008  
Slagharen�

JJCGemert� 24e open nationale Judotoer-
nooi JJCGemert�

20 januari 2008  
Gemert�

DK - 20 jaar.� Districtskampioenschap  
D/H - 20 jaar�

26 januari 2008   
Ede�

Judotoernooi� 21ste Breedtesporttoernooi 
Groesbeek�

27 januari 2008  
Groesbeek�

15e IHJT2008� 15e Int. Hooglands  
Judotoernooi 2008�

3 februari 2008  
Baarn�

Vld Judo-
Vrienden�

Judotoernooi  
Groot Vlaardingen�

2 + 3 februari 2008  
Vlaardingen�

NK -20� Nederlandse  
Kampioenschappen -20 jaar�

9 februari 2008  
Nijmegen�

Wijks Open� Wijks open judotoernooi� 10 februari 2008  
Wijk bij Duurstede�

Judo Stichting 
Schiedam�

12e Open Schiedamse  
Judokampioenschappen�

17 februari 2008  
Schiedam�

DK - 17 jaar� Districtkampioenschap - 17 jaar� 23-02-2008 Ede�

Distrikt Team-
comp�

Voorronde  
District Teamcompetitie�

1 maart 2008  
diverse dojo’s�

22ste Piet 
Braken�

22ste int. Piet Braken  
tournament�

2 maart 2008�

NK -17� Nederlandse  
Kampioenschappen -17 jaar�

8 maart 2008  ?�
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Dan  
competitie�

Dan competitie� 16 maart 2008�

Eindronde 
DTC�

Eindronde District Teamcompe-
titie�

22 maart 2008  
Ede�

J.V. Ant. 
Geesink�

Vrijstadtoernooi� 29 maart 2008  
Culemborg�

Judo Berlicum 
Open�

40 jaar jubileum toernooi JCB� 29 + 30 maart 2008  
Berlicum�

DK - 15 jaar� Districtkampioenschap  
J/M - 15 jaar�

5 april 2008�

SV.Odijk judo� SV Odijk judotoernooi� 6 april 2008 Odijk�

Instaptoernooi 
1997 t/m 
2002�

� 12 april 2008  
Vianen�

NK -15� Nationale Bonds-
kampioenschappen -15 jaar�

19 april 2008  
Ede�

Lentetoernooi� Lentetoernooi, J.V. NINTAI� 27 april 2008�

Judover. 
Groot Houten�

Groot Houten Judotoernooi� 9 maart 2008�
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In de eerste groep was het de beurt 
aan de 6-8 jarige. Koos de Boer, Nino 
Di Maio en Calvin de Ridder. Calvin 
was iets te zwaar en werd doorgescho-
ven naar de tweede groep. 
Koos deed zijn best maar had niet zijn 
dag en wist zich niet in de prijzen te 
judoën. Ook Nino wist zich niet op 
het ere schavot te judoën. 
In de tweede groep was het de beurt 
aan Koen van Dijk, Jennifer van den 
Dolewaard, Matteo Di Maio, Eelke 
Feitz en Pim te Rietmole. Jennifer 
pakte een twee-
de plaats. Eelke 

stond goed te judoën en wist de finale 
te halen. Hierin was zijn tegenstander 
iets te sterk Eelke verloor de partij, 
maar kon met een verdiende 2de plaats 
tevreden naar huis gaan. Matteo was 
ook niet gelukkig deze dag zonder 
partij winst ging hij teleurgesteld naar 
huis. Ook voor Calvin viel het doek 
snel na verlies in de eerste partij kon 
hij zich niet meer motiveren. Koen 
was deze dag goed in vorm, met 4 
ippons wist hij overtuigend de eerste 
plaats te pakken. 

Op 13 oktober werd er in Sporthal ’t Riet te Ede het oranjebanden 
toernooi gehouden voor jongens en meisje van 6 t/m 11 jaar. Het 
toernooi dat werd georganiseerd door de judobond Midden Neder-
land werd ook door judovereniging Groot Houten bezocht. 

KOEN VAN DIJK  
3E JUDOTOERNOOI IN EDE 
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Alexander ging het welpenteam coa-
chen en Ron het pupillenteam. Beide 
teams waren in gedeeld in poules van 
4 teams. De beste twee van de poule 
zouden zich plaatsen voor de kruisfi-
nales. Het team van Alexander be-
stond uit Jeroen Timmer, Goos  Stam, 
Aisha  Osinga, Nino di Maio, Lars 
van den Burg, Calvin de Ridder en 
Eloy Rodriques. In de eerste wedstrijd 
moesten we tegen het team van Tora 
uit Maas en Waal. Deze partij werd 

door de Houtense judoka’s overtui-
gend gewonnen met 4-2. In de tweede 
partij moesten we tegen het organise-
rende team van Anton Geesink dit 
team was voor ons iets te sterk en 
verloren met 5-2. In de laatste poule 
wedstrijd kwamen we uit op papier 
het sterkste team in de poule het team 
van Ryu Rijkse uit IJsselstein. Het 
werd een super spannende pot judo 
waarbij houten met de winst ervan 
door ging 4-3. Het bleef spannende 
wie er door zou gaan naar de kruisfi-
nales want er waren drie teams met 2 
gewonnen wedstrijden. Helaas kwa-
men we net wat punten te kort waar-
door we waren uitgeschakeld. On-
danks dit verlies konden de Houtense 
welpen met opgeheven hoofd naar 
huis gaan want ze hadden getreden als 
tijgers. Jeroen en Aisha hadden zelfs 
al hun wedstrijden gewonnen. Zo door 
gaan welpenteam jullie kunnen trots 
zijn. 
 
Het pupillenteam moest aantreden 
tegen het team van JV Tora. Matteo di 

Het jaarlijkse teamtoernooi van JV Anton Geesink werd op  
27 oktober gehouden in sporthal Vrijstad. De trainers  
Alexander en Ron gingen met een welpenteam en pupillenteam 
richting Culemborg. 

TEAMTOERNOOI  
IN CULEMBORG 
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Maio, Carlijn Jongerius, Niels Kuijk,  
Eelke Feitz, Maarten Norberhuis en 
Thabo Kruiper wonnen deze partij 
overtuigend met 5-1(50-10). Alleen 
Maarten wist niet te scoren en hield de 
partij gelijk. 
In de tweede partij moesten we tegen 
het team van judo Rijkse uit IJssel-
stein. Dit werd een spannende partij. 
Matteo begon goed en maakte de sco-
re op 1-0. Carlijn had een zware dob-
ber aan haar tegenstander maar wist 
zich goed te handhaven. Uiteindelijk 
moest toch de winst naar de tegen 
partij gaan. Niels kreeg geen vat op 
zijn tegenstander en verloor met een 
ippon. Elke bracht de spanning weer 
terug door met een ippon te winnen 
waardoor de stand 2-2 werd. Door-
dat we het laatste gewicht niet 
hadden was het voor 
Maarten en Thabo 
taak om de 
partij te winnen. 
Maarten deed 
goed zijn best 
maar kwam niet 
tot score zijn tegen-
stander wel en won dus 
ook met een waza ari. Ondanks 
de mooi ippon van Thabo verloren 
we de partij. (3-4) Het was nu taak om 
ons derde wedstrijd te winnen om zo 
kans te maken op de kruisfinales. We 
moesten tegen het sterkere team van 

Hoogland. Vooraf dachten we geen 
kans te maken maar er werd heel goed 
te judoot door de Houtense judoka’s. 
Matteo en Carlijn verloren na moedig 
strijden hun partij. De partij van Niels 
eindige na een spannende pot gelijk. 
Eelke won zijn partij overtuigend met 
een ippon dus werd het 1-2. Maarten 
moest aan de bak tegen een goede 
tegenstander ondanks de aanwijzingen 
van de coach werd Marten geworpen 
en verloor de partij. Thabo won met 
een yuko zijn partij maar dat mocht 

niet baten de wedstrijd werd 
verloren en we waren uitge-

schakeld voor de kruisfi-
nales. 

Ondanks de uitschake-
ling werd er door 

het team goed 
gejudood en 
moedigden 

ze elkaar 
goed aan 
wat een 
g o e d e 
t e a m -
s p i r i t 
gaf. 
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Vraag 1: Hoe oud bent u? 
Antw: Nou om de waarheid te vertellen, ik  ben de tel al kwijt ge
 raakt, maar in ieder geval al vele honderden jaren. 
Vraag 2: Heeft u zelf ook aan judo gedaan? 
Antw: Nou wel een beetje. Ik heb toen ik nog veel jonger was een  
 jaar aan judo gedaan. Wat ik vooral heb geleerd is goed val- 
 len, want ik kan natuurlijk wel eens van mijn paard Amerigo 
 vallen. Dat gebeurt gelukkig niet zo vaak. Maar veel van mijn 
 Pieten hebben langer op judo gezeten in Spanje. 
Vraag 3: Welke band heeft u? 
Antw: Ik heb zelf de gele band gehaald. Daar ben ik best trots op. 
Vraag 4: Wat vindt u het leukste aan judo? 
Antw: Het leukste aan judo vind ik het plezier dat veel kinderen er 
 aan hebben. En het leukste om te zien vind ik de spierbal- 
 worp. Als die goed lukt ziet dat er fantastisch uit! 
Vraag 5: Wat is uw favoriete worp? 
Antw: Dat heb ik dus eigenlijk al verteld. De spierbalworp dus. 
Vraag 6: Kijkt u ook wel eens naar wedstrijden? 
Antw: Als er ’s zomers grote judotoernooien in Spanje zijn, dan ga 
 ik wel eens met een paar Pieten kijken. Soms doen er dan ook 
 judoka’s uit Holland mee. Kom, hoe heten die jongens ook al 
 weer? Oh ja, Dennis en Elco van der Geest. Die vind ik erg 
 goed. 

“In the spotlight” heeft dit 
keer wel een heel bijzonde-
re gast en wel … Sinter-
klaas. Vlak voordat hij te-
rugkeerde naar Spanje 

konden wij hem nog even aan de tand voe-
len over een paar van zijn judo- ervaringen 
en andere dingen. 

IN THE SPOTLIGHT 
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Vraag 7: Welke judoka bewondert u het meest? 
Antw: Nou ik heb heel wat jaren geleden toen ik nog les had, een keer 
 een training gekregen van Anton Geesink. Die mijnheer was 
 Olympisch Kampioen. Erg groot en sterk en erg indrukwek-
 kend. Dat weet ik nog wel. 
Vraag 8: Welk eten vindt u het lekkerst? 
Antw: Als ik in Nederland ben eet ik het liefst boerenkool met worst of 
 hutspot. Dat kennen we in Spanje niet. Ik vind het heerlijk. 
Vraag 9: Waar gaat u graag heen op vakantie? 
Antw: Eigenlijk ga ik nooit op vakantie. In de zomer zijn we altijd  
 druk aan het voorbereiden voor mijn verjaardag en de reis  
 naar Nederland. En ja in Spanje is het ’s zomers altijd prachtig 
 weer, dus dan genieten we daar van de zon. 
Vraag 10: Welke andere sport vindt u leuk? 
Antw: Jeu de boules vind ik leuk. Niet zo zeer om naar te kijken, maar 
 vooral om ook zelf te doen. Ik speel dat vaak in Spanje.  
Vraag 11: Vindt u  het leuk om naar Houten te komen? 
Antw: Ik vind het zeker leuk in Houten. Ik kom ieder jaar graag hier-
 heen en ik probeer dan altijd de judovereniging te bezoeken. 
 Soms gaat er wel eens wat mis. Vorig jaar was dat geloof ik.  
 Maar ik vind het altijd leuk als de kinderen wat nieuwe worpen 
 en zo voordoen. En om meester Ivo moet ik altijd wel lachen. 
 Een hele aardige man is dat. 
Vraag 12: Vond u het leuk aan deze rubriek mee te werken? 
Antw: Ja ik vind het zeer leuk om er aan mee te werken. 
Vraag 13: Heeft u nog een laatste tip voor de vereniging? 
Antw: Nou dat jullie vooral zo door moeten gaan en het heel gezellig 
 moeten hebben. En goed trainen natuurlijk, anders kom je niet 
 verder. Tot volgend jaar! 
 
Nou we zijn een hoop te weten gekomen over Sinterklaas. En ook van hem 
plaatsen we een mooie foto. 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 2008: 
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 


