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Ons judojaar wordt als altijd afgeslo-
ten met de Clubkampioenschappen, de 
Zwarte-bandexamens en de Gradua-
ties. 
 
De Clubkampioenschappen stonden 
een beetje in het teken van afscheid 
nemen, want u weet waarschijnlijk dat 
Lykke Kluen en Joost Csik met hun 
bestuurswerk zijn gestopt. Ook Jesper 
Csik werd uitgezwaaid. Jesper heeft 
als wedstrijdjudoka veel prijzen voor 
de vereniging binnengesleept. Ron 
prees hem vanwege zijn opgewekt-
heid en zijn doorzettingsvermogen, 
want steeds kwam hij na blessures 
terug op de mat. 
 
Net als veel judoka’s en toeschouwers 
hield het bestuur aan de Clubkam-
pioenschappen dit keer gemengde 
gevoelens over. De sfeer tijdens het 
toernooi was een tijd lang opperbest, 
maar in de allerlaatste partij ging er 
jammer genoeg iets mis. 
Leon Jongerius viel in zijn beslis-
singspartij tegen Steven Supit erg 
ongelukkig en brak zijn arm. Met z’n 
allen waren we er getuige van dat hij 

met de ambulance naar het ziekenhuis 
werd gebracht. Dat is slikken! Ik heb 
met mijn zoon nu elf clubkampioen-
schappen meegemaakt en ernstige 
blessures waren nog nooit voorgeval-
len. 
Nadat Leon onder luid applaus op 
weg was gegaan naar het ziekenhuis, 
gingen we prijzen uitreiken. Ook aan 
Leons zus, Carlijn. Zij werd tot Judo-
ka van het Jaar uitgeroepen. Zij kwam 
voor Groot Houten uit op de Neder-
landse Kampioenschappen. Hartstikke 
goed! Carlijns blijdschap werd natuur-
lijk overschaduwd door bezorgdheid 
om haar broer. 
Gelukkig gaat het na een operatie aan 
zijn arm weer goed met Leon! We 
kijken ernaar uit om Leon na de va-
kantie weer op de judomat te zien. Ik 
hoorde van zijn moeder dat Leon van-
uit de vereniging veel aandacht heeft 
gekregen en dat zij daar heel blij mee 
is. Da’s goed om te horen. 
 
Tijdens de clubkampioenschappen zag 
ik weer lekker veel strijd en mooi 
judo. Judoka’s, dat was hartstikke 
goed! Ik zeg wel tegen jullie: doe ook 

Het judojaar zit er alweer bijna op. Een goede aanleiding om 
terug te blikken en ook alvast vooruit te kijken naar het nieuwe 
seizoen. 

SCHRIJVERIJEN 
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lekker vaak mee aan toernooien bui-
tenshuis. Door vaak wedstrijden te 
doen, leer je veel en word je steeds 
beter. En dan sta je misschien net als 
Carlijn straks ook een keer op een 
NK! 
 
Na de Clubkampioenschappen waren 
op 14 juni de Dan-examens in Wijk 
bij Duurstede. Voor onze vereniging 
gingen vier judoka’s op. Drie judoka’s 
namen opgetogen een zwarte band 
mee naar huis: Menno Wisselink, 
Yoeri Goovaarts en Rick Veldmeijer. 
Klasse jongens! Guus Kers, een van 
onze senioren, die samen met zijn 
zoon Jesper opging (die heeft al 
zwart), heeft zijn 1e Dan voor de helft 
binnen. Hij moet alleen de kata’s nog 
een keer aan de examencommissie 
komen laten zien. 
Niet alleen voor onze judoka’s, maar 
ook voor onze trainers zijn al die 
zwarte banden natuurlijk prachtig. 
Onze trainers verdienen een grote 
pluim, want zonder al hun enthousias-
te lessen was ons viertal nooit zover 
gekomen. 
Menno zei na het examen tegen mijn 
zoon, die als maatje voor hem viel, dat 
zo’n zwarte band niet zoveel uitmaakt. 
“Ik judo na vandaag echt niet beter 
dan ik gisteren deed.” Menno, mis-
schien zit daar wel wat in. Maar, de 
buitenwereld kijkt hier toch echt an-

ders tegenaan. Met een zwarte band 
laat je zien dat je heel wat  in je mars 
hebt. 
 
Wij hebben de planning voor volgend 
jaar alweer rond. Kijk de nieuwe les-
seninformatie en de jaarplanning in 
deze Hajimé goed door! Dan ben je op 
de hoogte. Noteer  aangegeven data 
alvast in de  agenda. 
Om homogene groepen met voldoen-
de judoka’s te krijgen, hebben we net 
als in andere jaren een aantal groepen 
samengevoegd. Bij sommige judoka’s 
verandert hun lestijd. Mocht dat niet 
goed schikken, overleg dan even met 
de docent over een mogelijk alterna-
tief. 
In het schema kun je zien dat we dins-
dag om 16.30 uur bij Ron van Lamoen 
tuimeljudo hebben, voor judoka’s 
vanaf vijf jaar. Er is nog genoeg plek, 
dus als je iemand kent die zin heeft, 
tip hem of haar dan! 
 
Gaan jullie in augustus ook naar de 
Olympische Spelen kijken? Ik ben 
benieuwd hoe onze judoka’s het ervan 
af brengen, speciaal Dennis van der 
Geest. Met Dennis kun je altijd la-
chen. Grim Vuijsters, een Brabantse 
judoka, vond dat hij meer recht heeft 
op deelname aan de spelen dan Dennis 
en hij spande er zelfs proces bij de 
rechter over aan. De rechter vroeg 
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Dennis of hij niet een robbertje met 
Grim wilde judoën om uit te maken 
wie er echt de beste van de twee is. 
Dennis antwoordde met een serieus 
gezicht dat dit niet kon omdat het niet 
in zijn voorbereiding op de spelen 
paste. Dennis, kom op! Geen tijd voor 
een judopartijtje van vijf minuten? Ik 
hoorde dat je intussen wel DJ speelt 
op feesten en partijen. 
 
Tot slot: 
ik hoop dat het afge-
lopen jaar voor ieder-
een sportief goed ge-
slaagd is en dat er 
weer lekker is ge-
traind, gestreden, ge-
wonnen én gelachen. 
Namens het bestuur 
en de docenten wens 
ik iedereen een heel 
fijne vakantie toe. 
Hopelijk zien wij ie-
dereen na de vakantie 
weer gezond en uitge-
rust terug. Namens 
het bestuur wil ik alle 
vrijwilligers die de 
Clubkampioenschap-
pen en de Graduaties 
organiseren heel har-
telijk bedanken. Dit 
geldt ook voor alle 
anderen die zich in 

het afgelopen jaar voor de vereniging 
hebben ingezet. Zonder vrijwilligers 
geen vereniging. Van jullie moeten 
we het dus hebben! 
 
Namens het bestuur, 
 
Herman Schilperoort 

Rogier Baak haalde op 1 juni 2008 een 
mooie eerste plaats op het sterk bezette 
internationale Kan toernooi in Arnhem. Met 
heel goed judo en veel ippons won hij maar 
liefst vijf van zijn zes partijen. 
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Informatie voor leden over het verenigingsjaar 2008/2009 
1e versie, juni 2008 (1) 

 
Hierbij ontvangt u informatie over lesrooster, contributie, opzeggen, vakanties en 
vrije dagen, extra activiteiten, nieuwsbrieven en clubblad.  
In het lesrooster zijn wijzigingen aangebracht in verband met noodzakelijke sa-
menvoeging van groepen. Overleg in geval van problemen a.u.b. met de docent. 
Bewaar deze belangrijke info! Het is handig om belangrijke data alvast in uw 
agenda te noteren.  
Zaterdag 5 juli zijn de graduaties (geen les). Daarna is er nog een week judo t/m 
zaterdag 12 juli.  Aansluitend tot en met zaterdag 30 augustus: judozomervakan-
tie. Dinsdag 2 september starten we weer met het nieuwe seizoen. 
 
LESROOSTER 2008 - 2009:   
Alle lessen worden gegeven in sporthal ‘Den Oord’, Lupineoord 2, 030 - 6372690 
 
DINSDAG:  
16.30-17.30  RL* nieuwe instroomgroep v.a. 5 jaar  
17.30-18.30  RL* judo kernploegtraining groep basisonderwijs  
18.30-19.30  RL* judo kernploegtraining groep voortgezet onderwijs /senioren  
19.30-20.30  RL* fitness/aerobics dames  
20.30-21.30  LH* fitness/aerobics heren 
 
WOENSDAG:   
16.15-17.00  IK*   judo (leeftijd 10 t/m 11 jaar) (hetzelfde tijdstip als voorheen) 
17.00-18.00  IK* gereserveerd voor nieuwe instroom 
 
DONDERDAG:  
16.45-17.30  RL* judo (leeftijd 9 t/m 13 jaar) (deze groep is een samenvoeging van  
   de groepen van voorheen donderdag  16.45 en vrijdag 18.15 -19.00 uur) 
17.30-18.15  RL* judo (leeftijd 9 t/m 15 jaar) (hetzelfde tijdstip als voorheen) 
18.15-19.15  RL* judo (leeftijd 13 t/m 16 jaar) (hetzelfde tijdstip als voorheen) 
19.15-20.15  RL* judo oudste jeugd ( v.a 16)  (hetzelfde tijdstip als voorheen) 
20.30-21.30  LH* judo dames/heren senioren (hetzelfde tijdstip als voorheen) 

JUDOVERENIGING  
GROOT HOUTEN 
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VRIJDAG:  
16.00-16.45  IK* judo (leeftijd 7  t/m    9 jaar)   (hetzelfde tijdstip als voorheen)
16.45-17.30  IK* judo (leeftijd 8  t/m  12 jaar)    (hetzelfde tijdstip als voorheen) 
17.30-18.15  IK* judo (leeftijd 8  t/m  10 jaar)    (deze groep is een samenvoeging de 
   groepen van voorheen vrijdag 17.30 uur en kinderen geboren in 
   1998 en 1999 uit de groep van voorheen zaterdag 10.00-10.45 uur) 
 
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 geboren in 1998 en 1999 gaan naar vrijdag 17.30-18.15 uur) 
 
*RL  =      Ron van Lamoen  030 - 6380471  / 06 53 348 982   
*IK    =      Ivo Klinkenberg   035 - 5251024     
*LH =      Lex van Heumen   034 - 5574041  
*AE  =      Alexander Eijskoot  06 27 350 447 
 
VAKANTIES en VRIJE DAGEN: 
(NB: wij volgen in principe de vakanties van het basisonderwijs volgens opgave van de 
gemeente Houten!) 
De lessen/trainingen eindigen in 2009 op vrijdag 3 juli 2008, één dag voor de graduaties. 
 
Herfstvakantie zaterdag  11 oktober  t/m  vrijdag 17 oktober 2008 
Kerstvakantie zaterdag 20 december t/m  vrijdag 2 januari  2009 
Voorjaarsvakantie zaterdag 14  februari t/m  vrijdag 20 februari  2009 
Goede Vrijdag / Pasen vrijdag 10 april     t/m  maandag 13 april  2009 
Tulpvakantie zaterdag  25  april  t/m  vrijdag 1  mei 2009 
Zomervakantie dinsdag 7  juli t/m  zaterdag 22 augustus 2009 
NB: De lessen, die uitvallen in verband met de avondvierdaagse, worden in het voorjaar 
2009 bekend gemaakt. 
 
EXTRA ACTIVITEITEN: 
Judokamp 20, 21 september  2008  
Kagami Biraki dinsdag 6 januari   2009 kleine zaal ‘Den Oord” 
Graduaties (onder vbh) zaterdag 10 januari  2009 kleine zaal ‘Den Oord” 
Rode slippen toernooi zaterdag 7  februari  2009 kleine zaal ‘Den Oord’ 
Thuistoernooi zondag 1 maart 2009 grote  zaal  ‘Den Oord’ 
Algemene ledenvergadering  woensdag 18 maart  2009 
Clubkampioenschappen zaterdag  6 juni  2009 grote  zaal ‘Den Oord’ 
Graduaties zaterdag        4 juli  2009 grote  zaal ‘Den Oord’ 
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De examens werden gehouden in de 
mooie Dojo van JV Duurstede. Van 
Groot Houten moesten Menno Wisse-
link, Rick Veldmeijer, Yoeri Goo-
vaarts en Guus Kers laten zien dat ze 
de 1ste Dan-graad waard waren. Als 
eerste was het de beurt aan Guus 
Kers, die samen met zijn zoon Jesper 
eerst het Kata moesten laten zien, en 
daarna het vrije werk. Door de zenu-
wen verliep het Kata wat moeizaam 
met hier en daar een foutje. Nadat het 
kata was gedaan ging het een stuk 
beter in het vrije werk. Guus liet zien 
wat hij in zijn mars had met onder-
steuning van zijn zoon, wat toch iets 
speciaals had. De examinatoren van 
de Judo Bond lieten Guus afgroeten, 
dus was het nu afwachten. Het zou 
een lange dag worden. 
Rick mocht als tweede op voor Groot 
Houten. Samen met partner Yoeri 
moesten ze alleen het Kata laten zien 
omdat dit de vorige keer niet goed 

was. Rick en Yoeri waren in novem-
ber vorig jaar gedeeltelijk geslaagd. 
De boys hadden goed doorgetraind na 
hun vorige examen en dat kwam er 
ook goed uit. De worpen werden goed 
uitgevoerd dus kon Rick terugkijken 
op een goed examen. Tussen Rick en 
Yoeri zat nog een kandidaat. Hierna 
was Yoeri aan de beurt om zijn Kata 
te laten zien. Ook Yoeri was zeker 
van zijn kunnen en liet zien dat het de 
vorige keer een vergissing was. Met 
overtuiging liet hij het Kata goed zien. 
Menno was de laatste in de rij van 
Groot Houten. Samen met partner 
Hans Pieter van Schilperoort liet hij 
een heel goed examen zien. Menno 
had vrijstelling van het Kata omdat hij 
100 wedstrijdpunten had behaald, dus 
moest hij alleen het vrije werk laten 
zien. In een goed tempo met mooie 
combinaties was het voor de examina-
toren leuk om naar te kijken. Menno 
mocht vroegtijdig stoppen omdat ze 

Op 14 juni jl. werd er in Wijk Bij Duurstede de halfjaarlijkse 
zwarte band (1ste Dan) examens gehouden. Rick Veldmeijer, 
Yoeri Goovaarts en Menno Wisselink behaalden hun 1ste Dan 
Graad.  

JUDOVERENIGING  
GROOT HOUTEN  

3 DAN-GRADEN RIJKER 



11 Hajimé - pagina   juni  2008 

genoeg hadden gezien. Dit was voor 
Menno en Hans Pieter duidelijk dat 
hij geslaagd was. 
Nadat alle examens waren afgenomen 
kwam het spannende moment: ik werd  
bij de tafel geroepen. In dat geval ben 
je niet geslaagd. Helaas werd Guus 
naar de tafel geroepen. Zijn Kata was 
niet voldoende, deze moet Guus in 
november overdoen. Voor het vrije 
werk was Guus wel geslaagd. We 
konden dus met zijn allen tevreden 
naar huis gaan. 
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Haar plaatsing en deelname aan het 
Nederlands Kampioenschap -12 jaar 
was het hoogte punt voor Carlijn het 
afgelopen judoseizoen. Carlijn kreeg 
de beker van Carlos Snoek die vorig 
jaar de Judoka van het Jaar was. 

Carlos kreeg een ook 
een beker als herin-
nering van zijn titel 
2007 
 
Er namen 66 judo-
ka’s deel aan deze 
clubkampioenschap-
pen verdeeld over 14 
poules. Dit viel toch 
wel tegen omdat we 
als club meer dan 
200 judoka’s hebben. 
Dus als je dit lees 
zorg ervoor dat je er 
volgend jaar bij bent. 
De wedstrijden von-
den plaats in de grote 
zaal van sporthal Den 
Oord op drie wed-
strijdmatten. Rogier 
Baak, Rick Veld-

meijer en Yoeri Goovaarts waren als 
oudere judoka’s de scheidsrechters, 
dit was onder toezicht van Ivo Klin-
kenberg die zelf ook op de mat stond 
als bondsscheidsrechter. 
De wedstrijden waren soms zeer 

Op de clubkampioenschappen is Carlijn Jongerius gekozen tot 
judoka van het Jaar. Carlijn had de titel gekregen voor haar 
goede inzet op de vele toernooien waaraan ze deelnam.  

CARLIJN JONGERIUS  
JUDOKA VAN HET JAAR 
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spannend en verrassend. De vele mee-
gekomen ouders, opa’s, oma’s en 
vrienden moedigden hun favoriet aan. 
Alles ging in een goede sfeer. Halver-
wege het toernooi werden de wedstrij-
den stilgelegd voor een demonstratie 
gegeven door Rick Veldmeijer en 
Yoeri Goovaarts. Maar voor dat zij dit 
lieten zien werd Jesper Csik de mat op 
geroepen. Jesper had besloten om te 
stoppen met judo, dit vanwege zijn 
instabiele knie. Jesper was de afgelo-
pen drie judoseizoenen veel gebles-
seerd aan schouder, knie en wat het 
ergste was, hij is blind aan een oog 
geworden na een ongeluk met paint-

ball. Ondanks deze blessures kwam 
Jesper weer terug op de judomat van-
wege zijn positieve instelling. Hij 
kwam weer op de wedstrijdmat, eerst 
een beetje onwennig en voorzichtig 
maar later leek het wel of hij niet 
weggeweest was. Maar weer kwam de 
knieblessure terug. Hierdoor heeft hij 
besloten om te stoppen, zeker omdat 
hij wedstrijdjudo niet meer kan beoe-
fenen. Hij kreeg namens de vereni-
ging een mooie trofee voor de judoka 
met het meeste doorzettingsvermogen 
en positieve instelling.  
Na dit toch wel emotionele moment 
gingen Rick en Yoeri de mat op voor 



14 Hajimé - pagina    juni 2008 

hun kata. Zij lieten het Nage-No-Kata 
(werpen naar vorm) zien. Na het Kata 
werd er een wedstrijd gehouden onder 
de oudere jeugd. Rogier Baak, Menno 
Wisselink, Hans Pieter van Schilper-
oort, Yoeri Goovaarts, Stefan Toten 
en Rick Veldmeijer. Er werd 1 mat 
gebruikt waarop spots waren gericht. 
De jongere judoka’s vonden dit na-
tuurlijk prachtig om te zien. Uiteinde-
lijk werd Rick Veldmeijer ongeslagen 
kampioen. De wedstrijden gingen na 
deze ingelaste pauze weer door. 
Er moesten nog een paar wedstrijden 
worden gedraaid toen er wat naars 
gebeurde. Leon Jongerius kwam ver-
keerd terecht en brak zijn onderarm 
op twee plaatsen. Iedereen schrok 
enorm. Er werd een ambulance gebeld 
en Leon werd naar het ziekenhuis 
gebracht. Leon moest geopereerd wor-
den. Er werden in de ellepijp en 
spaakbeen pinnen gezet om alles te 

stabiliseren. Inmiddels is Leon al aar-
dig herstellende en wensen wij hem 
veel sterkte. De arts gaf al aan dat 
Leon na de zomervakantie weer kan 
judoën. Ondanks dit vervelende mo-
ment voor ons allemaal werden de 
prijzen uitgedeeld aan de winnaars. 
 
Wie zich allemaal clubkampioen mag 
noemen en de overige medaillewin-
naars zie hieronder: 
1ste plaats: Goos Stam, Stijn Zijtreg-
top, Brian Wisman, Melih Okuducu, 
Christiaan v/d Broek, Nino Di Maio, 
Pim te Rietmole, Jaap Cortjens, Marti-
ne van Wettum, Jennifer v/d Dole-
waard, Niels Kuijk, Niels van Zijl, Ko 
Kelderman en Carlos Snoek 
 
2e plaats: Diede van Beek, David Hui-
zinga, Julian Kanne Jimenez, Lars v/d 
Burg, Max v/d Heijden, Koen Ver-
meulen, Michiel van Rijthoven, Chris 
van Deursen, Maarten Winckers, Me-
lissa Oppelaar, Carlijn Jongerius, Eel-
ke Feitz, Timon ter Avest, Leon Jon-
gerius en Steven Supit. 
 
3de plaats: Ruben van Rossum, Simon 
Cortjens, Menno Peijenborg, Colin 
Verhaar, Aisha Osinga, Olaf Keme-
rink, Wilmer van Houwelingen, Huub 
Visser, Calvin de Ridder, Wouter Wes-
sel, Koen van Dijk en Niels Toten. 
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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 Jongerius, 
Koen van Dijk en Carlos Snoek kwa-
men soms fysiek en soms de felheid 
tekort in de partijen. 
 
Carlijn was super blij dat ze voor de 
eerste keer naar een NK mag. Deze 
werd gehouden op 19 april in Eindho-
ven zodat we Carlijn nog even kunnen 
klaar stomen voor dit kampioenschap. 
De volgende dag moesten deze judo-
ka’s weer aan de bak op het 
regionale 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 Hou-
tense 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 Zijtregtop, Chris van Deursen, 
Timon ter Avest en Leon Jongerius. 

Veel prijswinnaars in Odijk op judotoernooi  
De Judovereniging was vertegenwoordigd met 5 judoka’s op het 
districtkampioenschap van Midden-Nederland. Deze werd ge-
houden op zaterdag 5 april te Ede. 

CARLIJN JONGERIUS NAAR 
HET NK -15 JAAR JUDO 
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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 
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Zaterdag 20 september verzamelen 
we ons met zijn allen om op een na-
der te bepalen lokatie wat leuks te 
gaan doen. Wat dat wordt? Dat is nog 
even een verrassing, maar de voorbe-
reidingen zijn in volle gang. Daarna 
gaan we gezellig met zijn allen eten 
en 's avonds blijven we bij elkaar om 
weer samen leuke dingen te onderne-
men. Het programma houdt dan niet 
op want ..... we slapen niet thuis. Waar 
wel is nog niet bekend, maar het zal 
niet heel erg ver van huis zijn! Zondag 
21 september nemen we na het ontbijt 

afscheid en gaan we weer huiswaarts.  
Ben je op 20 september a.s. 8 jaar of 
ouder en wil je mee? Stuur dan een e-
mail naar: 
 joost.csik@planet.nl 
  
En... zet 20 en 21 september vast in 
je agenda en houdt de berichten in de 
gaten! 
  
Namens de Kampcommissie 
Rolinde Veldhuis 
Theo Verhaar 
Joost Csik 

Helaas er waren dit jaar toch weer net te weinig mogelijke 
aanmeldingen om met zijn allen op kamp te gaan. Maar we 
hebben een leuk alternatief bedacht en wel het volgende: 

GEEN JUDOKAMP,  
OF TOCH WEL?!? 
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20 januari Slagharen 
Rogier Baak 3de  
 
 
30 maart Sint Michielsgestel  
Judovereniging Berlicum 
Hans Pieter en Rogier Baak goed  
gejudood maar geen prijs. 
 
 
17-18 mei Houvast Judotoernooi  
Niels Kuijk en Hans Pieter Schilper-
oort geen prijs 
 
 
27 mei judotoernooi  
in Sint Geertruidenberg  
Hans Pieter 2de Rogier Baak 4de  
  
 
1 juni Open Kan judotoernooi  
Arnhem 
Menno, Joep en Hans Pieter geen 
prijs.  
Hans Pieter wel 100 wedstrijdpunten  
behaald voor zijn zwarte band 

RONDJE SPORTHALLEN 
ACHTERNAAM 

BEEK�

BLANKENSTIJN�

BRANDTS�

BROEK�

BURG�

COLAUTO�

CORTJENS�

DOLEWAARD�

EIJDEN�

ESSEN�

HEIJDEN�

KANNE JIMENEZ�

KARDOL�

KEMERINK�

KORTEKAAS�

LAMOEN�

LINSCHOTEN�

MOS�

OPPELAAR�

OSINGA (2002)�

PEIJNENBORGH�

PONSEN�

RIETMOLEN�

RIJTHOVEN�

SCHULTEN�

SMIT�

STAM�

STEEG�

TEMPELMAN�

WETTUM�

WINCKERS�
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VOORNAAM GEBJAAR� 22-sep-07� 17-nov-07� 19-jan-08� 12-apr-08� TOTAAL�

Diede van� 2000� 0� 0� 0� 18� 18�

Rick� 1998� 0� 11� 14� 11� 36�

Mandy� 1997� 0� 0� 0� 31� 31�

Christiaan v.d.� 1999� 50� 0� 43� 40� 160�

Lars van den� 2000� 40� 40� 30� 50� 190�

Hugo� 1999� 13� 26� 15� 30� 84�

Simon� 2000� 0� 0� 0� 25� 25�

Jennifer van den� 1998� 50� 16� 30� 30� 266�

Jos van� 1997� 0� 0� 0� 20� 20�

Dagmar van� 1998� 25� 15� 20� 30� 147�

Max van der� 1999� 40� 21� 32� 22� 115�

Julian� 2000� 25� 0� 0� 50� 115�

Gert� 1997� 0� 0� 0� 23� 23�

Olaf� 1999� 15� 20� 20� 23� 114�

Quinten� 1997� 0� 0� 0� 10� 10�

Charelle van� 1997� 0� 0� 0� 30� 30�

Jip van� 1998� 0� 0� 0� 10� 10�

Philip� 2000� 0� 0� 0� 30� 30�

Melissa� 1999� 25� 0� 30� 18� 113�

Ravan� 2001� 0� 0� 0� 10� 10�

Menno� 2000� 0� 0� 0� 28� 28�

Stein� 2000� 0� 0� 0� 10� 10�

Pim� 1998� 50� 50� 37� 45� 278�

Michiel van� 1998� 30� 0� 0� 37� 67�

Duncan� 1997� 0� 0� 0� 20� 48�

Femke� 1998� 0� 0� 0� 10� 20�

Goos� 2001� 10� 17� 23� 37� 87�

Jaap-Jan van der� 1997� 0� 0� 0� 25� 25�

David� 1999� 0� 0� 0� 10� 10�

Martine van� 1997� 20� 30� 30� 41� 178�

Maarten� 1997� 10� 0� 31� 33� 111�

Stijn� 2000� 0� 0� 0� 25� 25�
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Vraag 1: Hoe oud ben je? 

 Antwoord: 5 jaar. 

Vraag 2: Hoelang zit je op judo? 

 Antwoord: vanaf maart dit jaar, bij de tuimelaars 

Vraag 3: Welke band heb je?  

 Antwoord: witte band met rode slip. 

Vraag 4: Wie is je judoleraar?  

 Antwoord: Ron van Lamoen. 

Vraag 5: Wat vind je het leukste aan judo?  

 Antwoord: het tacklen en stoeien op de grond. 

Vraag 6: Heb je een favoriete worp?  

 Antwoord: Ja de ashi barai. 

‘In the 
spot-
light’ is 
de ru-
briek 

waarin iemand van de 
judovereniging centraal 
staat en wij hem of haar 
beter leren kennen 
(eigenlijk omdat wij gewoon een beetje nieuwsgierig zijn).  
Ryan Lestraden heeft deze keer de eer om ‘in the spotlight’ te 
staan. Hij is de kleinste en een van de jongste judoka’s van 
Groot Houten. 

IN THE SPOTLIGHT 
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Vraag 7: Heb je broers en zussen?  

 Antwoord: mijn kleine zusje Alysha. 

Vraag 8: Zo ja, zitten die ook op judo?   

 Antwoord: Nee nog niet maar ze vindt het wel leuk. 

Vraag 9: Hebben papa en mama ook gejudood?  

 Antwoord: Ja mijn papa. 

Vraag 10: Van wie hebben ze les gehad?  

 Antwoord: Lex van Heumen en Ron van Lamoen. 

Vraag 11: Welke andere sporten vind je leuk?  

 Antwoord: Zwemmen en fietsen. 

Vraag 12: Op welke school zit je? 

 Antwoord: O.B.S.Ridderspoor. 

Vraag 13: In welke groep?  

 Antwoord: ik zit in groep 1. 

Vraag 14: Heb je ook vriendjes die judoën?  

 Antwoord: Ja. 

Vraag 15: Ga je nog op zomervakantie, waarheen? 

 Antwoord: Volgend jaar gaan we weer naar Suriname. 

Vraag 16: Heb jij nog een vraag aan Groot Houten? 

 Antwoord: Wanneer mag ik trainer worden bij Groot Houten? 

 

Dank je wel Ryan dat je alle vragen wilde beantwoorden.  

Zo, nu weten we iets meer over onze kleinste en stoere judoka. 
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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 RE  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 


