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Wie is de tofste gozer van onze ju-
dovereniging?  Ron van Lamoen, on-
ze coach / bestuurslid technische za-
ken? Bijna goed. Rob Jacobs, onze 
penningmeester? Helemaal goed! 
Dankzij Rob Jacobs (“Voor al uw 
assurantiën en financieringen”)  gin-
gen we op 16 maart met bijna 150 
kinderen en vaders en moeders naar 
FC Utrecht - AZ. Voor een heel zacht 
prijsje, want onze Rob beschikt over 
de juiste contacten. Twee weken tevo-
ren was het bij FC Utrecht - PSV 
heerlijk zonnig op de tribune dus 
dachten we van tevoren: we gaan met 
z’n allen op lekker de fiets naar Gal-
genwaard. De 16e maart hadden de 
weergoden echter ingezet op kou en 
heel erg veel regen.  Dat zou dus een 
lekker nat tochtje zijn geworden. 
Maar een van onze judo-ouders heeft 
goede connecties met Connexxion. 
Deze maatschappij zette daarom pre-
cies op tijd een enorme joekel van een 
bus voor onze neus, die een droge, 
warme en gezellige rit naar het sta-
dion verzorgde. 
Wat was het hartstikke leuk, met z’n 

allen daar op de tribune. Sommigen 
waren nog nooit in de Galgenwaard 
geweest en dan is zo’n wedstrijd sa-
men met je judovrienden meemaken 
helemaal een grote belevenis.  Op het 
veld verliep alles ook geheel naar 
wens, want en de FC leek vlak voor 
tijd met 2-1 te gaan winnen. Iedereen 
blij natuurlijk en daarom zette de 
Bunnik-side het plagerige lied “En we 
zwaaien met z’n allen naar Van Gaal’’ 
in. Dit werd direct overgenomen  door 
onze eigen Houten-side en uiteindelijk 
door bijna het hele stadion. Joost 
Csik, die naast mij zat, zei nog 
“Jongens, bewaar het zingen nou voor 
na de wedstrijd!” Maar dat was aan 
dovemansoren besteed. Behalve Joost 
en ik galmde namelijk alles mee. De 
rest is voetbalgeschiedenis, want ie-
dereen weet wat er gebeurde.  AZ, dat 
bijna 90 minuten zonder inspiratie 
over het veld had gedoold,  kreeg in-
eens de geest. Van Gaal ligt namelijk 
erg goed bij zijn spelers. Kom je aan 
Van Gaal, dan kom je dus aan het 
team. Zodoende richtte AZ zich 
alsnog op en schoot vrijwel meteen de 

Wat doet een Houtense judoka het liefst op zondag? Meedoen 
aan judotoernooi? Bijna goed. Naar een voetbalwedstrijd? Hele-
maal goed! 

SCHRIJVERIJEN 
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gelijkmaker binnen. Van Gaal kon 
daarom lachend naar alle hoeken van 
het stadion terugzwaaien. De aanhang 
van de FC kon zijn tong wel afbijten.  
Zo zie je maar: hoogmoed komt voor 
de val. In de sport geldt dat je een 
tegenstander nooit moet tarten, want 
dat maakt alleen maar onvermoede 
krachten los. 
 
Was er nog meer te doen binnen de 
vereniging in de afgelopen tijd? Jaze-
ker, de eerste maanden  van het jaar 
zijn altijd druk. Het jaar begint met de 
Kagami Biraki, de nieuwjaarsreceptie. 
Een bezoek waard, want wat is nou 
leuker dan met een gratis hapje en 
drankje op te zoeken en naar een 
mooie judodemo kijken, of naar ons 
jaaroverzicht dat weer met verve werd 
gepresenteerd door Lykke Kluen en 
Joost Csik.  Altijd leuk om te zien of 
je eigen naam of je foto in het jaar-
overzicht voorkomt! 
 
Februari is de maand van het Rode- 
Slippentoernooi. Het allereerste toer-
nooi voor onze kleine spruiten.  Voor 
de kids en hun ouders, zusjes en 
broertjes is het toernooi een spannen-
de happening. Toch is de sfeer gemoe-
delijk, ook omdat de oudere jeugd het 
toernooi leidt. Dat was ook dit keer 
weer prima bij hen belegd. Daarvoor 
wil ik de jeugd en een aantal ouders 

dat bij de organisatie betrokken was 
héél hartelijk bedanken. En dan was er 
op 9 maart ons eigen, lekker laag-
drempelige, Thuistoernooi, waaraan 
weer driehonderd judoka’s meededen.  
Een uitgelezen kans voor Houtense 
judoka’s om hun eigen kunnen te de-
monstreren. Onze kids sleepten dan 
ook veel prijzen binnen. Ik keek deze 
keer niet vanaf de rand van de mat 
naar onze kids, maar zat ik samen met 
Evelien Verhaar en Jaap van Werkho-
ven achter de wedstrijdtafel. Met maar 
liefst twee stopwatches in mijn han-
den, want ik hield de tijd bij. Evelien 
deed de scores en Jaap de administra-
tie. Ik had gedacht dat tafelschrijven 
misschien wel moeilijk zou zijn, maar 
het viel erg mee. Al heel snel waren 
we met z’n drieën een ingespeeld 
team. Ik kan iedereen aanraden net als 
ik eens achter de wedstrijdtafel plaats 
te nemen, want al doende leer je er in 
snel tempo veel nieuwe dingen bij: 
scheidsrechtersgebaren, puntentelling 
et cetera.  Bovendien ga je lekker op 
in het wedstrijdgebeuren en heb je een 
aardig contact met de scheidsrechters. 
Een sympathiek volkje met veel hu-
mor. Op onze mat was een heel jonge 
scheidsrechter aan de gang en Jan de 
Leeuw, een oude rot in dit vak,  liet 
hem als nieuwkomer wel heel erg lang 
achter elkaar op de mat staan. Zo gaat 
dat in dat wereldje, waar volgens Jan 
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het motto is dat jong vlees het eerst op 
moet.  Heb je jong of oud vlees (dat 
maakt niet uit) en wil je ook eens voe-
len hoe het is om achter de wedstrijd-
tafel plaats te nemen? Meld je dan bij 
Ron van Lamoen. Op onze Clubkam-
pioenschappen op 7 juni kun je lekker 
meedoen. 
Tot slot de Algemene Ledenvergade-
ring in De Roskam op 12 maart. Van 
tevoren hadden we een oproep aan 
iedereen gedaan aan om het bestuur te 
komen versterken en gelukkig hebben 
twee ouders de daad bij het woord 
gevoegd: Thom van der Heijden en 
Georget van den Burg. Twee enthou-
siaste ouders van jonge judoka’s, die 

graag iets voor de jeugd willen doen. 
Ook kregen we nog een paar andere 
reacties van mensen die iets willen 
betekenen, vanuit de hoek van de 
jongste jeugd. Dat is mooi want onze 
jonkies en hun ouders zijn de toe-
komst van onze club. Dat zegt onze 
Nestor Lex van Heumen tenminste 
altijd. Versterking van het bestuur was 
en is hard nodig, want tijdens de ALV 
traden drie bestuursleden af: Lykke 
Kluen, onze voorzitter, Joost Csik, 
onze vice-voorzitter en  Rien Grons-
veld, lid. 
 
Lykke en Joost hebben in de afgelo-
pen tien jaar heel erg veel voor onze 
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vereniging betekend. Daarom kregen 
zij – dik verdiend – heel veel lof toe-
gezwaaid vanuit de ALV. Ook werden 
zij tot erelid benoemd. Rien heeft vier 
jaar in het bestuur meegedraaid. Ook 
hem bedank ik hier, want Riens zoon 
is alweer een tijd van judo af, maar hij 
ging toch graag als vrijwilliger verder. 
Da’s pas klasse. 
 
Omdat Lykke, onze voorzitter,  uit het 
bestuur is vertrokken, zal  ik de ko-
mende tijd het voorzitterschap waar-
nemen. De portefeuilleverdeling in het 
bestuur moet nog nadere aandacht 
krijgen. Aan jullie zeg ik intussen 

dat het bestuur best nog wat extra 
versterking kan gebruiken. Zin? Bel 
dan gerust. 
 
Ik ben aan het einde van mijn stukje. 
Denkt  iedereen aan twee belangrijke 
activiteiten gebeurtenissen die er bin-
nenkort aankomen. Noteer de onder-
staande data in je agenda: 
 
Ik reken bij de Clubkampioenschap-
pen op net zo’n grote deelname als bij 
Utrecht – AZ. 
 
Herman Schilperoort 
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Carlijn Jongerius wist zich als enige te 
plaatsen voor het Nederlands Kam-
pioenschap. Niels van Zijl was er ook 
dicht bij, maar liet zich een wedstrijd 
voor de derde finale verrassen waar-
door hij er buiten viel. Leon Jonge-
rius, Koen van Dijk en Carlos Snoek 
kwamen soms fysiek te kort en soms 
de felheid in de partijen. 
Carlijn was natuurlijk super blij dat ze 
voor de eerste keer naar een NK mag. 
Deze wordt gehouden op 19 april in 
Eindhoven zodat we Carlijn nog even 
kunnen klaar stomen voor dit kam-
pioenschap. 
 
De volgende dag moesten deze 
judoka’s weer aan de bak op het re-
gionale judotoernooi van Odijk. Met 
een grote groep waren we aanwezig 
op dit goed georganiseerd en gezellig 
toernooi. Er waren goede partijen te 
zien van de Houtense judoka’s, zo 
maakte Niels van Zijl een super mooie 
beenworp wat werd beloond met een 
luid applaus. Er vielen maar liefs 21 
judoka’s in de prijzen, deze waren als 
volgt verdeeld: 

1e prijzen waren er voor: Lars van den 
Burg, Brian Wisman, Koen Vermeu-
len, Calvin van de Ridder, Matteo Di 
Maio, Niels Kuijk, Ko Tinash Kelder-
man en Carlos Snoek. 
 
2e prijzen waren er voor: Julian Kanne, 
Melih Okuducu, Max van der Heijden, 
Melissa Oppelaar, Niels van Zijl, Koen 
van Dijk, Eelke Feitz, Carlijn Jongerius 
en Hans Pieter Schilperoort. 
 
3e prijzen waren er voor: Stijn Zijtreg-
top, Chris van Deursen, Timon ter 
Avest en Leon Jongerius. 
 

De Judovereniging was vertegenwoordigd met 5 judoka’s op  
het districtskampioenschap van Midden-Nederland. Deze werd 
gehouden op zaterdag 5 april te Ede. 

CARLIJN JONGERIUS NAAR 
HET NK -15 JAAR JUDO 



9 Hajimé - pagina   april 2008 

Rogier had een zware loting: in zijn 
eerste partij moest hij gelijk tegen de 
Nederlands kampioen van vorig jaar. 
Rogier ging er toch vol tegenaan en 
liet zien dat hij zich niet zomaar ge-
wonnen gaf. Naarmate de partij vor-
derde, werd het initiatief overgeno-
men door de tegenstander. Rogier 
kon het tempo niet meer volhouden 
en verloor de partij met een ippon. 
Rogier herstelde goed en kwam met 
twee winstpartijen in de derde finale 
terecht. In deze partij kreeg de goed 
draaiende Rogier geen vat op zijn 
tegenstander. Rogier moest uiteinde-
lijk de partij verliezend afsluiten. 
Joep was de eerste ronde vrij geloot. 
De eerste partij wilde Joep makkelijk 
judoën, maar met nog 40 seconden 
op de klok kreeg Joep een half punt 
tegen. Joep moest in de halve minuut 
die hij nog had er vol tegenaan. Met 
een goede aanval wist hij een volle 
punt te scoren wat hem ternauwer-
nood de winst opleverde. In zijn 
tweede partij kwam hij tegen een 
sterke judoka. Ook hier had Joep 

controle op de partij. Maar tijdens 
een grondactie werd de arm van Joep 
overstrekt waardoor Joep moest af-
tikken. In de verliezersronde herstel-
de Joep zich goed door twee goede 
winstpartijen wat hem de derde plaats 
opleverde. Helaas voor Joep werden 
alleen de eerste twee van het kam-
pioenschap uitgezonden naar het Ne-
derlands Kampioenschap. Mocht er 
iemand uitvallen van die twee dan 
kon Joep alsnog gaan. Menno begon 
niet goed aan het kampioenschap 
vanwege de sterkere tegenstander. 
Menno verloor de partij en mocht 
zich opmaken voor de verliezersron-
de. Ook Hans Pieter verloor zijn eer-
ste partij en was ook verwezen naar 
de verliezersronde. De tweede partij 
van beide judoka’s ging goed en werd 
met winst afgesloten. Helaas konden ze 
dit niet voortzetten en werden ze uitge-
schakeld voor verdere deelname. Alle 
judoka’s van Groot Houten mogen nog 
2 jaar meedoen met dit kampioenschap 
waarmee ze weer de nodige ervaring 
kunnen op doen. 

Op zaterdag 26 januari werden de Districtsjudowedstrijden ge-
houden voor heren en dames -20 jaar. Onze club nam deel met 
vier judoka’s, Rogier Baak -60 kg, Joep Heerings -66 kg, Menno 
Wisselink en Hans Pieter Schilperoort beiden -73 kg. 

JOEP HEERINGS 3E  
JUDO DISTRICT M-N 
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Onze club was vertegenwoordig met 
twee teams, 1 welpenteam en 1 aspi-
rantenteam. Het welpenteam, bestaan-
de uit Diede van Beek, Goos Stam, 
Max v.d. Heijden, Christiaan v.d. 
Broek, Nino Di Maio, Lars v.d. Burg 
en Calvin de Ridder, was best zenuw-
achtig aan het begin van het toernooi. 
Maar eenmaal op de judomat gingen 
ze ervoor. Ze zaten in een poule met 
vijf andere teams. Als eerste moesten 
ze tegen het team van Derks, wat ech-
ter een zeer sterk team bleek te zijn. 
We streden voor wat we waard waren, 
maar verloren de partij met 4-2. Cal-
vin en Nino wisten hun partij te win-
nen. De tweede wedstrijd ging tegen 
het team van Ryu Rijkse. Deze partij 
werd een spannende pot. We kwamen 
achter met 3-0. Christiaan stond goed 
te judoën maar kon de partij niet win-
nend afsluiten. Nino, Lars en Calvin 
wonnen nog wel overtuigend hun par-
tij, maar de winst ging naar RR 4-3. 
Ook tegen het organiserende team 
Duurstede werd het een spannende pot 
die ook weer net verloren werd met 4-

3. Het team van Anton Geesink was 
de volgende tegenstander. Ook hier 
werd er goed gestreden door de Hou-
tense judoka’s, maar de tegenstand 
was iets te groot en werd er verloren 
met 4-1. 
De laatste pot wilden we wel echt 
gaan winnen en dat gebeurde ook. 
Onder het toejuichen van de ouders 
wonnen alle judoka’s hun partij tegen 
het team van IJsselmeer. Ondanks de 
een na laatste plaats hadden de 
judoka’s goed gejudo’ed. Het aspiran-
tenteam bestond uit, Niels van Zijl    
(-46 kg), Ko Kelderman (-55 kg), Paul 
Seip (-60 kg), Sam van Gerwen            
(-66 kg), Michel Stehouwer (-73 kg) 
en Menno Braam ( +73 kg). 
 
Helaas waren er maar weinig aspiran-
tenteams opgegeven. We moesten met 
twee andere teams uitmaken wie er 1, 
2 of 3 werd. Ook hier moesten als 
eerste aantreden tegen het team van 
Derks. Deze jongens waren allen een 
maatje te groot ondanks het goede 
verzet van onze judoka’s. Ryu Rijkse 

Het judo aspirantenteam van judovereniging Groot Houten 
heeft de 2de plaats behaald op het district M-N. In Wijk bij 
Duurstede werden de jaarlijkse teamwedstrijden gehouden  
van Midden-Nederland.  

JUDO ASPIRANTENTEAM 2E 
VAN MIDDEN-NEDERLAND 
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was het tweede team waar we tegen 
moesten. Niels begon goed en wist te 
scoren, maar kwam door een goede 
actie van zijn tegenstander op achter-
stand wat hij niet meer kon 
recht trekken. Ko wist zijn 
partij na een spannende strijd 
winnend af te sluiten. Ook 
Paul en Sam moesten strij-
den, maar zij wisten hun 
partij te winnen. Michel had 
geen tegenstander maar 
kreeg wel de winstpartij. 
Voor Menno was het even 
slikken tegen een 15 kg 
zwaardere tegenstander. 
Menno streed voor wat hij 

waard was maar kon niet voorkomen 
dat hij werd geworpen en verloor de 
partij. De partij werd gewonnen met 
4-3 dus een mooie 3de plaats. 

Judoka's van L naar R: Calvin, Lars, Nino,  
Christiaan, Goos, Diede en coach Ron  

Goos (op de rug gezien) op weg 
naar zijn overwinning.  
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Rogier Baak, Joep Heerings, Hans-
Pieter Schilperoort, Dennis Otten, Car-
los Snoek en Menno Wisselink namen 
deel aan dit goede en sterk bezette toer-
nooi in Gilze. 
 
Rogier en Joep zaten in een poule met 
4 andere judoka’s. Beide judoka’s wis-
ten een mooie derde plaats te behalen. 
Carlos had goede kerstdagen gehad, 
want hij moest in een zwaardere ge-

wichtsklasse draaien, dat was dus  even 
slikken. Maar Carlos liet zich niet van 
de wijs brengen en wist een verdiende 
3de plaats te bemachtigen. Dennis 
moest ook in een hogere klasse judoën 
omdat er van zijn gewicht te weinig 
judoka’s waren. Ook Dennis wist zich 
te handhaven een behaalde een 2de 
plaats. Hans-Pieter en Menno konden 
zich niet in de prijzen judoën, Hans 
Pieter verloor net om de derde plaats. 

Voor judoka’s van Groot Houten was het nog wel vakantie, 
maar het eerste judotoernooi was al weer een feit in 2008. 

JUDOTOERNOOI GILZE 
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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 

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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De eerste groep moest vroeg op 
want de weging was al om 08.00 
uur. De jonge judoka’s vonden dat 
niet erg, want ze wilden maar al te 
graag judoën. Max v/d Heijden, 
Wilmer van Houwlingen, Hugo Co-
lauto, Pim te Rietmole, Maarten 
Winckers en Calvin de Ridder betra-
den de mat vol overgave. Max wist 
al zijn patijen goed te winnen en 
behaalde daarmee de 1ste plaats. Ook 
de schouderworp van Pim liep goed 
en hij wist een verdiende 2de plaats 
binnen te slepen. Wilmer deed het 
ook goed door op een na alle partij-
en te winnen wat hem een 2de plaats 
opleverde. Hugo streed voor wat hij 
waard was, maar kon helaas geen 
prijs in de wacht slepen. Maarten 
wist met goed judo de 3de  plaats te 
behalen. 
De tweede groep was het de beurt 
aan Brian Wisman, Julian Kanne en 
Lars v/d Burg. Lars en Brian hadden 
een super dag. Met alleen winstpar-
tijen met goed en sterk judo wisten 
de beide judoka’s de 1ste plaats te 

behalen. Julian was ook goed op 
weg naar de 1ste plek maar liet zich 
een paar keer verrassen. Toch wist 
hij een verdiende 3de plaats te beha-
len. 
In de derde ploeg zat alleen Carlijn 
Jongerius. Het was voor Carlijn een 
goede voorbereiding op de wedstrijd 
van de week daarna; de districts-
kampioenschappen. Ze ging de strijd 
vol aan met de kop grotere concur-
rentie en wist een mooie 3de plaats te 
behalen. 
In de vierde groep was het de beurt 
aan de grotere judoka’s van Houten. 
Koen van Dijk, Niels van Zijl, Niels 
Toten, Paul Seip, Eelke Feitz, Leon 
Jongerius en Duncan Reinhard. 
Koen en Niels Z. zaten in dezelfde 
poule. Dit werd een spannende pou-
le waarbij de judoka’s aan elkaar 
gewaagd waren. Niels wist uiteinde-
lijk de 2de plaats te behalen. Koen 
viel net buiten de prijzen, maar hij 
had goed gestreden. 
Voor Niels T. was het een zware 
poule hij kon geen potten breken. 

Met een ploeg van 17 judoka’s was Judovereniging vertegen-
woordigd op het jaarlijkse Vrijstadtoernooi in Culemborg. 

JUDOKA’S DOEN HET GOED 
OP VRIJSTADTOERNOOI  

CULEMBORG 
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Alle judoka’s waren een kop groter 
en fysiek sterker. Leon, die ook in 
de poule van Niels stond, moest er 
ook hard voor knokken en wist hier-
mee een verdiende 3de plaats te be-
halen. Ook voor Duncan waren de 
tegenstander een maatje te groot 
waardoor ook hij geen prijs wist te 
behalen. Eelke had een goede dag en 
wist al zijn partijen te winnen waar-
mee hij de 1ste plaats mocht ontvan-
gen. Paul won in de golden score 
zijn eerste partij, maar wist dit he-
laas niet door te trekken waardoor 
hij ook buiten de prijzen viel. Al en 
al was het een geslaagde dag voor 
de Houtense judoka’s met 11 prijs-
winnaars. 
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Judoka’s Groot Houten die in de prij-
zen zijn gevallen: 
 
1ste plaats: Calvin de Ridder, Pim te 
Rietmole, Carlos Snoek, Joep Hee-
rings, Rogier Baak en Menno Wisse-
link 
2de plaats: Christiaan v/d Broek, Brian 
Wisman, Jasper van Asselt, Melih 
Okuducu, Eloy Rodriquez, Jennifer   
v/d Dolewaard, Matteo Di Maio, Niels 
van Zijl, Leon Jongerius, Dennis Ot-
ten en Hans-Pieter Schilperoort. 
3de plaats: Max v/d Heijden, Julian 

Kanne, Olaf Kemerink, Koen Ver-
meulen, Chris van Deursen, Dennis 
Verpoorte, Maarten Winckers, Carlijn 
Jongerius en Niels Toten. 
Totale deelnemersveld: 310 judoka’s 
jongens/meisjes; deze waren verdeeld 
over 62 poules. 
Er werd op 5 judomatten van 36m2 
gejudood. Dit stond onder leiding van 
7 bondsscheidsrechters. 
 
Door vele vrijwilligers en EHBO’ers 
is het toernooi vlot, goed en succesvol 
verlopen. 

JUDOTOERNOOI  
GROOT HOUTEN GOED EN 

SUCCESVOL VERLOPEN 

Deelnemende judoscholen 
 

 JV Anton Geesink  Culemborg 
 Barberio  Utrecht 
 JV Duurstede Wijk bij Duurstede 
 E.U.J.J.S  Utrecht 
 JV Geldermalsen  Geldermalsen 
 Helmond Sport  Helmond 
 Sport instituut Hoogland  Hoogland (Amersfoort) 
 v/d Kamp Sport  Almere 
 Judo Midden Betuwe  Tiel 
 JV Mackaay  Utrecht 
 SV Odijk  Odijk 
 Ryu Rijkse  IJsselstein 
 Sport en Bewegen  Vianen 
 Theo Meyer Sport  Leusden 
 JV Voltreffer Nieuwegein 
 JV Vianen  Vianen 
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Eerst moesten de judoka’s laten zien 
wat zij allemaal geleerd hadden onder 
het toeziende oog van de examinato-
ren Alexander Eijskoot en Ron van 
Lamoen. Ieder deed goed zijn best om 
hun kanteltechniek, houdgrepen en 
worpen zo goed mogelijk te doen. 
Nadat het examengedeelte was afge-
sloten werd er door een bondsscheids-
rechter en tevens judoleraar bij Groot 
Houten de wedstrijdtermen uitgelegd. 
Ook de meegekomen ouders, opa’s en 
oma’s luisterden geboeid naar Ivo 
Klinkenberg om later het wedstrijdje 
van hun (klein-)zoon of (klein-)
dochter goed te kunnen volgen. 
 
Na de uitleg was het dus zover. De 
judoka’s waren ingedeeld in verschil-
lende poules op gewicht en leeftijd. 
De oudere judoka’s van de vereniging 
hielpen mee bij de wedstrijden. Na 
afloop van de wedstrijden werd er 
bekend gemaakt dat alle judoka’s wa-
ren geslaagd voor hun witte band. De 
prijzen waren als volgt verdeeld: 

1ste SIMON CORTJENS,  

RAVEN OSINGA,  

ANTONIE THIJSEN,  

FELIX HOUNJET,  

NICK ODIJK,  

MAURITS DE GROOT EN  

MARTIJN HEGER. 

 

2de DAVID HUIZINGA,  

DIEDE VAN BEEK,  

MENNO PEIJNENBURG,  

MATTHIJS HOLSTEGE,  

CHARELLE VAN LAMOEN,  

GERT KARDOL EN 

QUINTEN KORTEKAAS. 

 

3de ARON VAN KESTEREN,  

ROY VAN OOSTRUM,  

COLIN VERHAAR,  

JOOST DE JONG,  

MANDY BRANDS,  

JURRIAN TREUR EN  

JOS VAN EIJDEN.   

Op zaterdag 2 februari was het weer zover voor de beginnende 
judoka’s van Judovereniging Groot Houten. In de kleine zaal 
van sporthal Den Oord kwamen 40 beginnende judoka’s op de 
mat voor hun examen en hun eerste wedstrijdje. 

RODE-SLIPPENTOERNOOI 
SUCCESVOL 
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Vrijdag 1 februari mocht Matteo 
(met hulp van Nino) meedoen aan 
het tv-programma Z@ppsport. Mat-
teo heeft vorig jaar een keer een 
vraag ingestuurd waarin hij hulp 
vraagt bij een worp die hij nog niet 
goed kon. We werden we gebeld dat 
ze zijn vraag wilden voorleggen aan 
onze wereldkampioen Ruben Hou-
kes. Matteo heeft zijn vraag over de 
worp Kata Guruma voorgelegd aan 
Ruben en ‘m verschillende keren 
geprobeerd met Nino en met Ruben 
zelf. Met de aanwijzingen van Ru-

ben, lukte hij uiteindelijk zo goed 
dat hij zelf met Ruben er een ippon 
mee maakte… 
Het programma is al uitgezonden op 
televisie. 

LEUK NIEUWS ... 
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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 
 
Herman Schilperoort,  
Wnd. Voorzitter/Secretaris 
Atalantaberm 11,  
3994 WB Houten 
����   6350406 
 
 
Thom van der Heijden 
Lid van bestuur 
Mergelsteen 26 
3991 SN  Houten 
��������6390341 
 
 
Georget van den Burg  
Lid van bestuur 
Gaffelveld 71 
3993 KE  Houten 
��������6378460 
 
 
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 
 
����

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


