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Het is alweer april en het  judosei-

zoen 2010-2011 schiet weer aar-

dig op. Na de jaarwisseling heb-

ben bestuur en vrijwilligers altijd 

hun drukste periode, want na de 

nieuwjaarsreceptie – de kagami-

biraki - volgen de graduaties, 

daarna het rode slippentoernooi 

en dan het thuistoernooi en onze 

algemene ledenvergadering. 

Activiteiten die volgens mij alle-

maal op een heel plezierige ma-

nier zijn verlopen, dankzij de inzet 

van onze vrijwilligers.  

 

Tijdens de nieuwjaarsreceptie 

demonstreerde Rogier Baak met 

Alexander Eijskoot de kata-reeks 

waarmee hij voor zijn tweede 

dan examen was geslaagd.  

Rogier: mooi om te zien en echt 

klasse dat je het binnen onze ver-

eniging zo ver hebt geschopt! Als 

kleine jongen ben je bij ons be-

gonnen. Je hebt inmiddels twee 

dans, een kast vol prijzen en je 

werd zowel individueel als met je 

maten uit het seniorenteam judo-

ka van het jaar. Je was er bijna 

altijd bij als er bij toernooien en 

graduaties hulp nodig was. En je 

sprong ook in bij het overnemen 

van judolessen. Kortom: je bent 

een judoka waar we best trots 

op zijn. Je gaat nu – vanwege je 

studie - in Leiden verder  met ju-

do. Van kleins af is het judo in je 

hoofd gaan zitten en een deel 

van je leven geworden. Ik hoop 

dat je na je vertrek bij ons daar-

om nog lang met judo door blijft 

gaan. Weet in elk geval: je blijft 

bij ons altijd welkom!  

 

Steeds meer mensen stoppen 

nooit met judo. In Japan is het al 

heel lang heel gewoon om tot 

op zeer hoge leeftijd met judo 

door te gaan. Ook in Nederland 

zijn er nu steeds meer echte seni-

oren, die na hun arbeidspensi-

oen iedere week de tatami op 

blijven gaan.  

Een judo-pensioenleeftijd be-

staat niet. Zo haalde Lex van 

Heumen vorig jaar zijn vijfde dan. 

En: Ivo Klinkenberg traint ook 

weer volop.  

 

Op 6 maart 2011 hadden wij ons 

Thuistoernooi. Heeft u gezien dat 

onze judomatten werden ge-

sponsord door Piazza Sports, Au-

tobedrijf Van Vulpen, Van der 

April 2011 

SCHRIJVERIJENSCHRIJVERIJEN  
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Pluijm Modeschoenen, EP 

Schalkwijk en Fysio Workshop 

Houten? Sponsors: bedankt.  

 

Ik was de hele dag bij het Thuis-

toernooi en vond het erg leuk om 

onze judoka‟s te zien knokken. 

We pakten veel prijzen. Ik stond 

ook naar Leo Jongerius te kijken, 

die de smaak te pakken had, erg 

sterk was en al zijn partijen met 

ippon won. Leuk was te zien hoe-

veel respect hij kreeg van zijn ou-

dere trainingsmaten toen hij op 

de hoogste plaats van het podi-

um werd geroepen.  

 

Leon werd 26 maart tweede van 

het district Midden-Nederland. 

Die plek was goed voor deelna-

me aan het Nederlands Kampi-

oenschap en een artikel in het 

Utrechts Nieuwsblad. Mooi, Leon! 

 

Bij het Thuistoernooi lieten Dennis 

Mulder en Georget van den Burg 

onze nieuwe kledinglijn zien. Met 

deze kleding kunnen we aan 

andere mensen laten zien wie 

we zijn en dat we bij allemaal 

elkaar horen. Dat werkt heel 

goed, want tijdens het toernooi 

waren al onze vrijwilligers en de 

EHBO nu veel makkelijker herken-

baar. We hebben van alles: van 

judopak en -tas tot polo, voor 

lage prijzen. Alle items zien er erg 

mooi uit. Nieuwsgierig gewor-

den? Kijk dan op onze website, 

groothouten.nl. 

 

Op 30 maart was onze algeme-

ne ledenvergadering in de Ros-

kam. Eerlijk is eerlijk: het had die 

avond drukker mogen zijn. Maar 

ook met een beperkte leden-

opkomst was het levendig ge-

noeg. Een paar nieuwtjes: Dennis 

Mulder, vader van Giovanni, is 

door de ALV in ons bestuur be-

noemd; hij gaat de buiten-

activiteiten coördineren. Fijn dat 

we een extra iemand hebben in 

het bestuur, want in 2012 wordt 

Thom van der Heijden onze nieu-

we secretaris en onze huidige 

secretaris, Simon Peijnenborgh 

neemt dan het voorzitterschap 

van mij over. Alle posities zijn nu 

dus al bezet. Ga ik zelf dan met 

judopensioen, denk ik nu ineens?  

In mijn hoofd in elk geval niet.  

 

Bert Baars presenteerde op de 

ALV het financieel verslag over 

2010 en kreeg samen met Thea 

Verhaar complimenten voor het 

feit dat financiën en ledenadmi-

nistratie goed op orde zijn. Nadat 

we voor het lustrum flink hadden 

uitgepakt, draaiden we over 

2010 toch een bescheiden winst. 
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Dit vooral vanwege de sponso-

ring van het lustrum door onder-

nemend Houten. 

 

Toekomstgericht vraagt een soli-

de financieel beleid steeds meer 

aandacht van het bestuur. Zoals 

u misschien weet, heeft de ge-

meente Houten bij het bezuini-

gingsbeleid ook zijn oog op de 

sportsubsidies laten vallen. Erg 

jammer, want sport is gezond en 

maatschappelijk belangrijk. De 

gemeente geeft niet meer dan 2 

ton aan subsidies uit en krijgt 

daar in mijn ogen veel voor te-

rug. Politici: hoe kan je daar nou 

op willen bezuinigen? Jullie we-

ten toch dat sportverenigingen 

zuinig leven en door vrijwilligers 

worden gerund? In de zomer valt 

een besluit. Willen we een gezon-

de vereniging blijven, zo vindt uw 

verenigingsbestuur, dan zal voor 

het wegvallen van onze subsidie 

van (€ 7.400,-) compensatie 

moeten worden gezocht. Dat 

ook in de sfeer van de contribu-

ties. Dit zal als het aan het be-

stuur ligt wel een geleidelijk pad 

zijn.  

Geleidelijkheid hangt zeker van 

de gemeente af, maar ook van 

onze leden zelf. Als er bijvoor-

beeld mensen zijn die de Grote 

Clubactie-loterij voor de vereni-

ging zouden willen coördineren, 

dan scheelt dat alweer.  

 

Onze Algemene Ledenvergade-

ring was het helemaal met de 

financiële koers van het bestuur  

eens. Heeft u zelf een goed idee 

voor extra inkomsten: laat het mij 

weten. Had u ons jaarverslag 

over 2010 nog niet gelezen?  

Simon Peijnenborgh heef er veel 

aan gedaan om het er fris en 

lekker informatief uit te laten zien. 

Je hebt het zo uitgelezen en 

steekt er zeker het nodige van 

op. U vindt het jaarverslag op 

www.groothouten.nl. 

Hartelijke groet! 

Herman Schilperoort, voorzitter 
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Op zaterdag 4 december reisde 

ik over besneeuwde wegen af 

naar Wijk bij Duurstede voor mijn 

2e Dan-examen. De afgelopen 

maanden had ik met Alexander 

Eijskoot (judoleraar op onze vere-

niging en drager van de 4e dan) 

getraind voor mijn af te leggen 

examen. Met mijn 100 wedstrijd-

Danpunten op zak kreeg ik vrij-

stelling voor de 4e en 5e serie van 

het Nage No Kata. Wel moest ik 

de 1e t/m 3e serie laten zien. Ik 

was zenuwachtig tijdens mijn 

kata‟s en maakte enkele 

schoonheidsfoutjes. Ik herstelde 

me gelukkig op tijd en rondde dit 

onderdeel, zo zou later blijken, 

succesvol af. 

Na het kata-onderdeel was het 

tijd voor het vrije werkstuk. Ik 

toonde een zelf samengesteld 

programma met worpen, combi-

naties, overnames, staande kan-

teltechnieken en een variatie 

aan grondwerk waar ik, samen 

met Alexander, de afgelopen 

periode aan had geslepen en 

hard op had getraind. De tech-

nieken volgden elkaar in hoog 

tempo op en het programma 

verliep geheel naar wens. Ach-

teraf lieten de examinatoren nog 

weten dat ze hier met veel ge-

noegen naar hadden zitten kij-

ken. Het uiteindelijke slagen was 

een beloning voor een aantal 

intensieve maanden waarin ik, 

na een tijd uit het judo geweest 

te zijn, de draad weer helemaal 

opgepakt heb. Ik was anderhalf 

jaar geleden naar Leiden ver-

huisd en heb een jaar lang veel 

last gehad van een langdurige 

blessure aan mijn knie. Vanaf 

afgelopen zomer heb ik in 

Alexander een ideale judopart-

ner gehad om mij binnen enkele 

maanden voor te bereiden op 

het examen. Ik ben heel blij met 

zijn aandeel in het proces! 

Het behalen van mijn 2e Dan is 

een mooie bekroning op 13 jaar 

judo bij Groot Houten. Na een 

jaar onvrijwillige onderbre-

king merk ik weer hoeveel 

judo voor mijn leven bete-

kent en hoeveel ik ervan 

geniet. De club - met Ron, 

de andere trainers en mijn 

mede-judoka‟s - is hier altijd 

heel belangrijk in geweest! 

OP OP DEDE  VOORPAGINAVOORPAGINA  
22EE  DAN DAN VOORVOOR  ROGIER BAAKROGIER BAAK   
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GRADUATIES 2011GRADUATIES 2011  
Op een kleinigheid na is het vlekkeloos verlopen.  Een aantal judoka‟s 

heeft het heel erg goed gedaan en is dubbel gegradueerd.  

  

 

 

 

 

 

 

 

De volgende  

graduaties zijn op:  

Zaterdag 25 juni 2011.  

Zaterdag 7 januari 2012.  

Allemaal  

van harte
 gefelicite

erd! 

Remco Barzilaij  

Aron Varwijk  

Johnathan Gefferie  

Luuk te Rietmolen  

Robin van soest  

Ruben van Rossem  

Parelgras 3, 3994 NS  HOUTEN  
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INSTAPTOERNOOI 22 INSTAPTOERNOOI 22 JANUARIJANUARI  
 

De judoka‟s van Groot Houten hebben weer de nodige 

punten bij elkaar gejudood op het instaptoernooi. Som-

migen kregen een oorkonde omdat ze 50, 100 of 150 

punten totaal behaald hadden.  

Laurens Brackel, 

Reinier Maasse, 

Siem Muusz en 

Thomas van 

Steen wisten al 

hun partijen te 

winnen en de 

volle 50 punten 

te behalen. 

 

Het volgende 

instaptoernooi 

staat gepland op 

16 april 2011. 

ANAAM VNAAM 

G E B -

JAAR 

25-sep-

10 

6-nov-

09 

22-jan-

11  

T O -

TAAL 

BARZILAIJ Remco 2003 20 50 30  100 

BRACKEL Laurens 2003 45 47 50  189 

DUSSEN Naut van 

den 

2002 25 24 11  76 

GEFFERIE Johnathan 2002 37 0 33  120 

GEUZE Jochem 2003 27 10 20  57 

HORST Huub van 

der 

2003 0 27 37  64 

H U N T E -

LAAR 

Sjef 2004 0 0 15  15 

LEENSTRA Alex 2004 30 20 40  90 

MAASSE Reinier 2001 0 60 50  157 

MUUSZ Siem 2003 50 50 50  150 

NUIJTEN Stan 2001 40 0 40  80 

RIETMOLE Luuk te 2002 35 0 12  110 

SCHEVERS Tommy 2004 35 32 25  123 

S C H N E I -

DER 

Joel 2002 10 0 17  37 

STEEN Thomas van 2002 0 30 50  80 

THIJSSEN Ruben 2003 0 20 20  115 

VARWIJK Aron 2003 20 50 30  100 

W A M E -

LINK 

Sem 2002 0 0 25  80 

WEEME Marijn ter 2004 0 0 10  10 



pagina  10 Hajimé  April 2011 

 

Dit jaar hadden we een behoor-

lijke opkomst van 62 judoka‟s 

met 1 rode-slip, een dergelijk op-

komst hebben we jaren niet ge-

had. Ook de tribune zat goed vol 

met de meegekomen papa‟s, 

mama‟s en opa‟s en oma‟s wat 

een gezellige sfeer gaf.  

 

Als eerste moesten de judoka‟s 

laten zien wat ze in de paar 

maanden hadden geleerd. Zo 

moesten ze valbreken, kantelen 

en werpen. Onder het toezien 

van Alexander Eijskoot en Ron 

van Lamoen, (Martijn en enthou-

siaste vader) werd er bekeken of 

de judoka‟s dit goed uitvoerden. 

Nadat de examinatoren genoeg 

hadden gezien, begon Ivo Klin-

kenberg aan de uitleg van de 

wedstrijdregels. 

 

Ivo Klinkenberg is bondsscheids-

rechter en gaf de judoka‟s en 

ouders een snelcursus wedstrijd-

regels. Iedereen luisterde 

aandach-

tig. Na de 

uitleg was 

het tijd 

voor de 

wedstrijd-

jes. 

 

Er waren 12 poules waarover de 

judoka‟s waren verdeeld qua 

gewicht en geboortejaar. Wat 

onwennig begonnen de kleine 

judoka‟s aan hun eerste officiële 

wedstrijd. Naar gelang de wed-

strijden duurden werd het steeds 

fanatieker. Iedereen deed goed 

zijn beste om te winnen. Met hier 

en daar een traantje verliepen 

de wedstrijden goed. Met de 

hulp van de oudere wedstrijd 

judoka‟s als tafelschrijvers en 

scheidsrechters werd het een 

succesvol examen/toernooi. Bij 

deze ook weer dank aan de 

EHBO-ers, koffiejuffen, wedstrijd-

leiding, scheidsrechters en tafel-

schrijvers. 

RODESLIPPENTOERNOOI RODESLIPPENTOERNOOI 
SUSUCCCCEESSVVOOLL  VERLOPENVERLOPEN  

  
Op zaterdag 5 februari was het weer zover: het jaarlijkse 

Rodeslippentoernooi voor de beginnende judoka‟s van 

onze judovereniging. 
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De volgende judoka‟s behaalden hun witte band en/of prijs: 

 

1ste Plaats:  

Teun Nuland, Casper Hussen, Olivier Steenwelle, Sam van Bentum, Ce-

leste Steffens, Mikolaj Blokker, Stijn Ravenswaaij, Rens v/d Berg, Vincent 

v. Tergouw, Tjerk Huitema, Peter de Kruijf en Doeke Voogt. 

 

2de Plaats 

Tijn Stelling, Simon Gefferie, Jasper Haarbrink, Hadewich Verbruggen, 

Braison v. Kuil, Toine Dupain, Jonne Smilda, Carel v. Schothorst, Max v. 

Tergouw, Thierry Kuipers, Bouke Wee en Geert Kamminga. 

 

3de Plaats: 

Teun Meijer, Rens Boelen, Lennart Onderwater, Henrik Bout, Morris 

Groot, Ewout v. Asselt, Liano Solano, Okke Klijsen, Jurgen Spitsbaard, 

Nick Pouw, Marcos Drewes en Bas Molen. 

 

4de Plaats:  

Scato Peters, Casper Steynen, Diego Kastelijn, Mika Oppelaar, Liam v. 

Hattum, Joeri Steenman, Bart Huysen, Rieska v. Klei, Laslo Kooi, Jurre 

Bronkhorst, Rens Barte, Rafaella Steffens, Yun Tassel, Nick Rietveldt, 

Koen Slagter, Mirna Beverdam, Bram Zwart, David Meijer, Bas 

Schalkwijk, Rick v/d Klei, Twan Fenten, Bjorn Naber en Kimberley Kroon.  
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De eerste groep was meteen de 

drukste met 5 judoka‟s. Luuk te 

Rietmole moest na twee partijtjes 

helaas opgeven, omdat hij zich 

niet lekker voelde. Siem Muusz 

won drie van zijn vier partijen over-

tuigend op ippon en werd door al 

die punten eerste. De winstpartijen 

van Kenny Mahadewsing waren 

allebei binnen 10 seconden af-

gelopen, zo snel ging het. Hij werd 

knap derde. Vincent Schipper en 

Max Verburg begonnen de eerste 

partij tegen elkaar. Vincent won 

die partij knap op yuko. Ze won-

nen ieder drie partijen. Max werd 

uiteindelijk eerste en Vincent 

tweede wegens onderling punten-

verschil. Stonden allebei goed te 

judoën. 

 

In de tweede groep traden drie 

judoka‟s op de mat. Giovanni 

Mulder begon sterk met twee keer 

winst tegen zijn grotere tegen-

standers, maar verloor helaas 

twee partijen, grotendeels van-

wege het lengteverschil. Giovanni 

werd daarmee derde. Ook Goos 

Stam deed het goed. Hij won 

twee partijen knap op ippon en 

ook hij werd derde. David Koop-

man deed ontzettend zijn best, 

maar had een lastige poule, maar 

ging wel met een mooi vaantje 

naar huis. 

In de derde groep wonnen zowel 

Menno Peijnenborgh als Lars van 

den Burg al hun partijen op ippon 

en werden allebei verdiend eer-

ste. Aron van Kesteren werd mooi 

tweede. Diede van Beek had een 

hele lastige poule met jongens die 

vaak een kop groter waren dan zij.  

UTREGS JUDOTOERNOOIUTREGS JUDOTOERNOOI  
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Ze gaf elke partij alles, gaf niet 

op en zat een aantal keren 

dichtbij een overwinning, maar 

helaas waren de jongens net iets 

sterker. 

 

In de vierde groep stond Olaf 

Kemerink elke partij goed te ju-

doën, maar het ontbrak een 

aantal keren aan een beetje 

geluk. Christiaan van den Broek 

won twee partijen en had er 

zeker nog twee kunnen winnen. 

Door puntenverschil kwam hij 

helaas net niet op het podium 

en werd vierde. Max van der  

Heijden stond echt heel goed te 

judoën. Hij won zijn eerste twee 

partijen. De derde partij verloor 

hij nipt, maar hij liet z‟n koppie 

niet hangen. Zijn eeuwige rivaal 

van Hoogland gooide hij na 

twee minuten bijna vol op de rug 

en kreeg een waza-ari. Hij ju-

doëde de partij knap uit en werd 

tweede. 

 

In de laatste groep van de dag 

kwamen de oudere judoka‟s 

aan het werk. Zowel Carlijn, Niels 

als Leon deden het goed. Carlijn 

Jongerius verloor net voor tijd 

een partij waarin ze voorstond 

met een yuko. Die had ze zeker 

kunnen winnen. De twee partijen 

daarna won ze erg mooi op uchi

-mata en werd hiermee tweede. 

Niels van Zijl begon heel sterk en 

won zijn eerste drie partijen op 

ippon, met een mooie veeg in 

de derde partij als hoogtepunt. 

Zijn vierde partij, tegen een 

zwarte-bander zat hij er dicht bij 

maar verloor hij helaas op yuko. 

Ook Niels werd tweede. Leon 

Jongerius begon sterk in een 

kleine poule van drie. Hij won 

tweemaal op ippon. Het was 

dubbele competitie, dus moest 

hij twee keer tegen iedere 

tegenstander. In deze tweede 

ronde verloor hij eenmaal, maar 

herstelde zich goed in de laatste 

partij. Leon werd verdiend eerste. 

 

 

Al met al dus een mooi resultaat. 

13 van de 18 judoka‟s pakten 

een prijs met leuk judo. 
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“Sterk in beweging” 

 

De Molen 61  

3995 AW  Houten 

 Tel: 030 637 82 83 

info@fysiodemolen.nl 
 

www.fysiodemolen.nl 
 

Specialisaties 
• Manuele therapie 
• Sportfysiotherapie: in onze praktijk werken NVFS ®  

geregistreerde sportfysiotherapeuten. Dus mocht u een 
blessure oplopen, dan staan wij borg voor een adequate 
sportgerichte behandeling. Uitgebreide trainingsfacilitei-
ten zijn aanwezig. 

• Kinderfysiotherapie 
• Echografie van het bewegingsapparaat. 

 

Therapie  (individueel of in groepsverband) 
• Revalidatie (na schouder-, heup-, knie-, enkel-, rug- of 

nekoperatie) 

• Therapie en training bij o.a. rug-, nek-, schouder- en 
knieklachten 

• (sport) Advies en sportcoaching. 
• Kindergroepen “Fit Kids” (overgewicht, motorische ach-

terstand) 
• Sport- en conditietesten. 



pagina  15 Hajimé  April 2011 

Op 6 maart jl. 

werd er weer 

het jaarlijkse judotoernooi gehou-

den van Judovereniging Groot 

Houten. Het deelnemersveld was 

met 300 judokas goed bezet in 

verschillende leeftijds- en ge-

wichtscategorieën. De tribune 

was bij elke groep weer goed 

gevuld met enthousiaste ouders 

en meegekomen supporters. 

De wedstrijden werden gespeeld 

op vijf wedstrijdmatten die ver-

noemd waren naar de sponso-

ren van het thuistoernooi, waar-

voor dank: 

 

Piazza Sport; 

Autobedrijf Van Vulpen; 

Van der Pluijm Modeschoenen; 

EP Schalkwijk; 

Fysio Workshop Houten. 

Onder leiding van 14 bonds-

scheidsrechters werden de wed-

strijden gespeeld. Bijzonder te 

noemen was dat er deze dag 

praktijkexamens door de JBN 

(Judobond Nederland) werden 

afgenomen voor aankomende 

scheidsrechters. Van de acht 

kandidaten slaagden er zes voor 

hun C-licentie. Een vanzelfspre-

kendheid is het dus niet. 

 

Door de vele vrijwilligers, waaron-

der EHBO‟ers, tafelschrijvers en 

wedstrijdlei-

ding, verliep 

het toernooi 

voorspoedig 

en kon wor-

den genoten 

van de mooie 

judopartijen. 

Van de 40 deelnemende Houtense judoka‟s vielen de volgende 23 in 

de prijzen: 

1e plaats: Menno Peijnenborgh - Leon Jongerius. 

2e plaats: Tommy Schevers - Sidney Kuipers - Laurens van Brackel - 

  Lars vd Burg - Micha Pelger - Johnathan Gefferie -  

  Giovanni Mulder - Christiaan vd Broek - Niels van Zijl 

3e plaats: Aron Varwijk - Siem Muusz - Jochem Geuze - Robin Couprie 

  - Kenny Mahadewsing - Aron van Kesteren -  Luuk te Riet

  mole - Vincent Schipper - Goos Stam - Max Vreeburg -  

  Mara Onaca -  Max vd Heijden - Carlijn Jongerius 

THUISTOERNOOI THUISTOERNOOI   
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JUDOVERENIGING JUDOVERENIGING   
GROOT HOUTEN GROOT HOUTEN WILWIL  GEZIENGEZIEN    

WORDENWORDEN!!!!  
 

Daarom kan je vanaf vandaag een poloshirt, sweater, 

judopak en/of judotas met het verenigingslogo bestel-

len. 

Op de volgende dagen kunnen bovenstaande  

producten bewonderd en eventueel gepast wor-

den: 

 

dinsdag 19 april van 17.20 uur t/m 18.30 uur; 

woensdag 20 april van 16.50 uur t/m 17.15 uur; 

en zaterdag 23 april van 09.30 uur t/m 10.30 uur. 

 

Wil je direct bestellen! 

• Vul dan het bestelformulier in en lever deze in bij Dennis Mulder, 

Boterbloemhof 2 of mail deze naar activiteitengh@gmail.com. 

 

• Maak daarna het totaalbedrag over op 

bankrekening 53.20.18.133 t.n.v. Judovereni-

ging Groot Houten o.v.v. “JGH Kleding”, het 

nr. van je paspoort van de JBN en naam judo-

ka. De betaling dient uiterlijk 30 april 2011 op 

bovenstaand bankrekeningnummer te zijn 

bijgeschreven. 

 

Wij verwachten eind mei de bestelling te kunnen  

leveren. 

 

Met vriendelijk groet, 

Bestuur Judovereniging Groot Houten 
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Judovereni -

ging Groot 

Houten had 4 

afgevaardig-

den die deel-

namen aan 

het districtkampioenschap. 

Naast Leon deden mee zijn zus 

Carlijn Jongerius -57 kg, Niels Kuijk 

-60 kg en Niels van Zijl -66 kg.  

 

Leon en Carlijn moesten als eer-

ste aantreden. Leon begon in zijn 

eerste partij geconcentreerd 

maar werd wel een beetje ver-

rast door de snelle aanval van 

zijn tegenstander. Leon wist deze 

aanvallen goed te pareren en 

scoorde met een een waza-ari 

(half punt). Leon kreeg steeds 

meer vat op zijn tegenstander 

van Judo Ryu Mackaay. Leon 

maakte nog kleine score yuko 

maar sloot de partij vroegtijdig af 

met nog een mooie schouder-

worp (half punt). In de tweede 

partij had Leon goed vat op 

zijn tegenstander en scoorde 

met een waza-ari. Hierbij 

kwam nog een kleine score 

yuko bij. Leon moest nu alleen 

de partij gecontroleerd uit judo-

ën. Maar Leon wilde graag een 

volpunt scoren, dit kwam hem 

bijna te duur te staan. Leon werd 

in een houdgreep gepakt maar 

wist 2 sec voor tijd eruit te komen 

wat hem toch de winst van de 

partij opleverde. Door deze 

winstpartij kwam Leon in de fina-

le waarin hij niet de controle 

kreeg over zijn tegenstander van 

Hoogland Sport. Leon was met 

zijn 2de plaats geplaatst voor het 

NK Judo dat op 9 april wordt ge-

houden in Tilburg. Helaas konden 

zus Carlijn en Niels van Zijl dit niet 

evenaren, ondanks hun inzet. 

Niels Kuijk kwam terecht in de 

halve finale. In deze semi finale 

werd Niels verrast door een ster-

ke til-worp van zijn tegenstander. 

In de herkansing partij begon 

Niels sterk door goede controle, 

maar zijn tegenstander 

wist daar toch door 

heen te breken en 

wierp Niels vol op de 

rug en was hiermee uit-

geschakeld . 

LEON LEON JONGERIUSJONGERIUS  NAARNAAR  NKNK    
Op de districtkampioenschappen van 

zaterdag 26 maart is Leon Jongerius 2de 

geworden in de gewichtklasse -81 kg. 
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"DE BIJZONDERE ITALIAANSE KEUKEN"  

www.cocopazzo.nl 

Geopend van maandag t/m zaterdag 

RESTAURANT  

Coco Pazzo 

Plein 20  

3991 DL Houten 

030-6371403 

Restaurant Rotisserie Zott 
Dorpsstraat 49 
3433CL Nieuwegein 
030-6066622 

"Romantisch tafelen  
aan de oude sluis" 

www.restaurantzott.nl 
Alle dagen geopend 
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ALGEMENE ALGEMENE   
LEDENVERGADERING LEDENVERGADERING   

 

Op 30 maart heeft de 30ste Algemene ledenvergadering 

van onze judovereniging weer plaatsgevonden. In de 

Roskam was de voorsuite ingericht voor deze speciale 

jaarlijkse aangelegenheid.  

Naast het bestuur was ook een 

twaalftal zeer betrokken leden 

aanwezig die goede vragen 

hebben gesteld. Zoals gebruike-

lijk werden onder andere de no-

tulen van de vorige ALV, het 

jaarverslag en de jaarrekening 

van 2010 besproken.  

De vereniging heeft een uitste-

kend jaar achter de rug, zowel 

sportief, sociaal als financieel. 

Onze judoka‟s hebben veel prij-

zen in de wacht gesleept tijdens 

diverse toernooien en er is door 

alle leden met erg veel plezier 

gejudood. Hoogtepunt in 2010 

was de viering van het 30-jarig ju-

bileum. Topper Henk Grol werd 

uitgenodigd om een clinic te ver-

zorgen, hij nam alle tijd om met 

iedereen op de foto te gaan en 

handtekeningen uit te delen. Na 

dit spektakel waren alle leden in-

clusief familie uitgenodigd in de 

Grund voor het feest met als the-

ma “oranje”. Financieel heeft de 

vereniging het jaar 2010 afgeslo-

ten met een kleine winst, een pri-

ma prestatie. Dit heeft de vereni-

ging, dankzij alle vrijwilligers uitste-

kend gedaan. Complimenten! 

In 2011 heeft de vereniging het 

werven van nieuwe leden, het 

sponsorbeleid en de accommo-

datie als speerpunt op de agen-

da staan. Hier zal het bestuur en 

al haar fantastische vrijwilligers 

zich 100% voor inzetten. Het Alge-

meen Jaarverslag en het financi-

eel jaarverslag werden tijdens de 

ALV uitvoerig besproken en uit-

eindelijk goedgekeurd.  

De notulen van de ALV en het al-

gemeen jaarverslag staan inmid-

dels op de site. 

 

Simon Peijnenborgh 

Secretaris  
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JUDOKA´S GROOT HOUTEN JUDOKA´S GROOT HOUTEN 
PRESTEREN PRESTEREN GOEDGOED  

 

Op zaterdag 2 april werd er in Culemborg het jaarlijkse 

„Vrijstad Judotoernooi‟ gehouden. Judo Groot Houten 

nam deel met 9 judoka‟s.  

In de eerste groep zat alleen 

Alex Leenstra. Alex deed goed 

zijn best maar wist zijn eerste par-

tij niet te winnen. In de tweede 

partij trok hij dit weer recht door 

overtuigend te winnen. Helaas 

kon hij dit niet volhouden in zijn 

volgende partij waardoor Alex 

net buiten de prijzen viel.  

 

In de tweede groep werd goed 

gescoord. Giovanni Mulder won 

al zijn partijen met sterk judo. In 

zijn poule zat ook Jonathan Gef-

ferie die de onderlinge partij met 

Giovanni verloor. In zijn overige 

partijen stond Jonathan super 

goed te judoën. Met grote inzet 

behaalde hij een verdiende 3de 

plaats. Ook Lars van den Burg 

was oppermachtig in zijn partijen 

en wist deze met een 1ste plek af 

te sluiten. Max Vreeburg stond 

ook goed te judoën en had zicht 

op de eerste plaats maar door 

een beetje nonchalant te wor-

den, verspilde hij deze maar 

werd wel verdiend tweede. Ru-

ben van Rossum deed goed zijn 

best maar de tegenstanders wa-

ren hem steeds te slim af. 

 

In de derde groep was het de 

beurt aan Max van der Heijden, 

Olaf Kemerink en Maarten Winc-

kers. Olaf en Maarten hadden 

het zwaar en hielden zich wel 

kranig maar konden niet op te-

gen het grote geweld. Max won 

zijn eerste partij overtuigend. Ook 

zijn tweede partij begon hij goed 

met sterkere aanvallen en scoor-

de er ook mee. Helaas verander-

de hij zijn aanval tactiek waar-

door hij de partij alsnog verloor. 

In de tweede was de tegenstan-

der te sterk voor Max. In de der-

de partij wist hij dit weer recht te 

trekken met een mooie schou-

derworp voor een ippon. Max 

had nog zicht op de derde 

plaats maar dan moest hij wel 

zijn twee komende partijen win-

nen. Helaas lukte dit net niet 

maar kon hij toch tevreden van 

de mat stappen. 
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Zondag 3 april Internationaal 

judotoernooi Berlicum Open. 

De volgende dag werd er door 

Lars van den Burg, Menno Peij-

nenborgh en Goos Stam deelge-

nomen aan een sterk Internatio-

naal judotoernooi in Berlicum. 

Lars had de dag hiervoor al een 

mooie eerste plaats behaald en 

wilde dit natuurlijk nog een keer-

tje doen. In het sterk bezette 

deelnemers veld kwam Lars ver 

maar werd uitgeschakeld voor 

de finale. In de wedstrijd om de 

3de plaats wist hij overtuigend te 

winnen. Menno had een top 

dag. Hij wist al zijn partijen te win-

nen met sterk en overtuigend ju-

do wat hem de eerste plaats op-

leverde. Goos Stam wist net 

geen prijs te behalen, maar werd 

in een poule met 24 judoka‟s 

vierde wat toch ook een mooie 

prestatie is. 

Hoeveel woorden 

kun je vinden?  

Het heeft met pasen 

te maken! 
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Veel prijzen op het Odijk toernooi 27 maart. 

De volgende dag gingen 30 judokas naar het goed georganiseerd ju-

dotoernooi  in Odijk.  

De judokas van Groot Houten deden goed hun best en wisten be-

hoorlijk wat prijzen weg te haalden en dat waren: 

 

1ste Plaats:  

Menno Peijnenborgh, Aron van Kesteren, Giovanni Mulder en Max 
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WEDSTRIJDKALENDERWEDSTRIJDKALENDER  
TOTTOT  ENEN  METMET  JUNIJUNI  20112011  

 

23-04-11  Instaptoernooi Culemborg 
2005 t/m 2000,  

t/m 5e kyu 

14-05-11  Houvast judotoernooi Mierlo 2005 t/m 1996 

15-05-11  Houvast judotoernooi Mierlo 1995 en eerder 

21-05-11  
District toernooi  

-12 en  -10 jaar 
W. bij Duurstede 

2003 t/m 2000, 

minimaal 5e kyu 

21-05-11  Lente toernooi  Raamsdonkveer 2005 t/m 2000 

22-05-11  Lente toernooi Raamsdonkveer 1999 en eerder 

04-06-11  Heide toernooi  Ede 2005 t/m 1980 

04-06-11  
Clubkampioen- 

schappen 
Houten 

intern toernooi 

voor alle leden 

19-06-11  Int. Venray  Venray 1996 t/m 1980 

25-06-11  Sandokan Best 2004 t/m 1997 

WIST WIST JEJE  DATDAT......  
• Fysiotherapiepraktijk De Molen is verhuisd? Zie de ad-

vertentie in dit clubblad. 

• De clubkampioenschappen op 4 juni 2011 zijn? 

• De graduaties op 25 juni 2011 zijn? 

• De volgende dagen vrij zijn? 

Goede Vrijdag/Pasen vrijdag 22 april  t/m maandag 25 april 2011 

Tulpvakantie  zaterdag 30 april t/m vrijdag 6 mei 2011 

Hemelvaart   donderdag 2 juni 2011 

Avondvierdaagse  dinsdag 18 mei t/m vrijdag 21 mei 2011 

Zomervakantie  zondag 26 juni t/m zondag 14 augustus 2011 
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Bijna een half jaar lid en nu traint ze al mee met de wedstrijdploeg.  

Tijdens het rodeslippentoernooi viel ze op door haar combinatie van 

kracht en souplesse. Ze?? 

Jazeker! We hebben het hier over een jongedame. Totdat ze op de 

mat stapt. Ze maakt geen onderscheid tussen jongen of meisje. Veel 

jongens weten dat inmiddels, toen ze in haar armen lagen….in een 

houdgreep…. 

 

Over wie hebben we het eigenlijk?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tijd om haar eens wat vragen te stellen:  

 

Vraag 1: Hoe oud ben je? 

 Ik ben 9 jaar. 

Vraag 2: Hoelang zit je op judo? 

 Een half jaar. 

Vraag 3: Welke band heb je? 

 De witte band.  

Vraag 4: Wie is je judoleraar? 

 Meester Ron op dinsdagmiddag  

 en meester Alexander op zaterdagochtend. 

Vraag 5: Aan hoeveel judotoernooien doe je mee? 

 Het rodeslippentoernooi en over twee weken mijn tweede  

 toernooi. 

ININ  DEDE  SPOTLIGHTSPOTLIGHT  

Celeste Steffens 
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Vraag 6: Heb je al veel gewonnen? 

 Het eerste toernooi heb ik  

 gewonnen. 

Vraag 7: Wat vond je het leukste 

 toernooi? 

 Tja, het eerste. Hopelijk wordt 
 het tweede toernooi ook leuk.  
 Ik heb er wel heel veel zin in. 
Vraag 8: Aan welk toernooi wil je niet 

meer herinnerd worden? 

 Ik heb nog maar meegedaan 
 aan één toernooi en dat vond 
 ik erg leuk. 
Vraag 9: Wat vind je het leukste aan 

 judo? 

 Dat meester Ron en Alexander 
 zo grappig zijn. 
Vraag 10: Heb je een favoriete worp? 

 De heupworp. 
Vraag 11: Heb je broers en/of zussen? 

 Ja een zusje: Rafaela van zeven jaar. 
Vraag 12: Zo ja, zitten die ook op judo?  

 Ja, ook bij Groot Houten bij meester Alexander. 
Vraag 13: Hebben papa en/of mama ook gejudood?  

 Nee, papa zat wel op karate, maar kan niet zo goed de  
 heupworp als ik. 
Vraag 14: Welke andere sporten vind je leuk of welke hobby‟s heb je 

nog meer? 

 Turnen en volleybal. 
Vraag 15: Op welke school zit je? 

 De Stek 

Vraag 16: In welke groep?  

 Groep 6 
Vraag 17: Heb je ook vriendjes/vriendinnetjes die judoën?  

 Ja, Guido en Julian bij mij op school. 
Vraag 18: Heb jij nog een vraag aan Groot Houten? 

 Wat vinden jullie het leukste aan judo? 
 
 

Wie zal er de volgende keer in de spotlight staan?  



pagina  26 Hajimé  April 2011 



pagina  27 Hajimé  April 2011 

  

Informatie voor leden over het verenigingsjaar 

2010/2011  

JUDOVERENIGING JUDOVERENIGING   
GROOT HOUTEN GROOT HOUTEN   

LESROOSTER 2010 - 2011 

Alle lessen worden gegeven in sporthal ‘Den Oord’, Lupineoord 2, 3991 VJ  Houten 030 - 

6372690 

 

DINSDAG: 16.00-16.45………RL 

 16.45-17.30 ...........RL*  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 

  20.30-21.30 ..........LH*  fitness/aerobics heren 

 

WOENSDAG: 16.15-17.00 ...........IK*  judo (hetzelfde tijdstip als voorheen) 

 17.00-18.00 ...........IK*  judo (hetzelfde tijdstip als voorheen) 

 

DONDERDAG: 16.00-16.45 ...........RL*  judo (hetzelfde tijdstip als voorheen) 

 16.45-17.45 ...........RL*  judo (hetzelfde tijdstip als voorheen) 

 17.45-18.45 ...........RL*  judo (hetzelfde tijdstip als voorheen) 

 18.45-19.45 ...........RL*  judo oudste jeugd (v.a. 16)  

 20.00-21.30 ...........LH*  judo dames/heren senioren  

 

VRIJDAG: 16.00-16.45 ...........IK*  judo (hetzelfde tijdstip als voorheen) 

 16.45-17.30 ...........IK*  judo (hetzelfde tijdstip als voorheen) 

 17.30-18.15 ...........IK*  judo (hetzelfde tijdstip als voorheen) 

 

ZATERDAG: 09.00-09.45 ...........AE*  judo (hetzelfde tijdstip als voorheen) 

 09.45-10.30 ...........AE*  gereserveerd voor nieuwe instroom 

 10.30-11.15 ...........AE*  judo (hetzelfde tijdstip als voorheen 

 
*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 
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Kopij volgende Hajimé inleveren bij: 

Caroline Neimeijer jocand@online.nl of Renate Peijnenborgh via renatesimon@wanadoo.nl 

Judovereniging Groot Houten, Postbus 446, 3990 GE Houten   

 6353075   http://www.groothouten.nl   judogroothouten@gmail.com 

INSCHRIJFGELD, CONTRIBUTIE, KORTINGEN en OPZEGGEN: 
                                        

Tarieven m.i.v. 1 juli 2010: 
 

Het inschrijfgeld voor nieuwe leden bedraagt € 12,00 

(eenmalig). 

 

De contributie bedraagt voor: 

 
jeugdleden tot en met 17 jaar  €  53,00  per half jaar 

jongeren van 18 tot en met 22 jaar  €  68,00 per half jaar 

leden van 23 jaar en ouder   €  82,00 per half jaar 

 

 

Het inschrijfgeld en de contributie innen wij via automatische  
incasso. Het inschrijfgeld voor nieuwe leden bedraagt € 12,00 

(eenmalig). Als peildatum voor de vaststelling van de leeftijd geldt 

de eerste dag van het lopende halfjaar  (1 januari).  

 

De contributie wordt jaarlijks, in de maand januari, automatisch ver-

hoogd op basis van het CBS indexcijfer voor de gezinsconsumptie. 

Overige aanpassingen van de contributie kunnen slechts plaatsvin-

den na instemming van de Algemene Ledenvergadering. 

 
 

Kortingen:  
Bij 2 gezinsleden, die elk € 68,00 of € 82,00 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 

terugbetaling 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 vòòr 15 mei of 15 november  

binnen zijn. Latere opzeggingen kunnen niet worden verwerkt.  

Informatie, aanmelding en vragen inzake ledenadministratie: 
Thea Verhaar         6353075 

    judogroothouten@gmail.com 

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 
 

Voorzitter 
Herman Schilperoort 

Atalantaberm 11 

3994 WB Houten 

635 04 06 / 06 532 522 66 

  

Secretaris 
Simon Peijnenborgh 

Woudmeer 18 

3994 HT Houten 

276 01 26 / 06 553 925 86 

 

Penningmeester 
Bert Baars 

penningmeesterGH 

@hotmail.com 

Dovenetelhof 43 

3991 GA  Houten  

  

Technische zaken/ uit- 

en thuiswedstrijden 
Ron van Lamoen 

Langshout 22 

3991 PK Houten 

638 04 71 / 06 533 489 82 

  

Wedstrijdsecretariaat 
Georget van den Burg 

Gaffelveld 71 

3993 RE  Houten 

637 84 60 

    

Buitenactiviteiten 
Thom van der Heijden 

Mergelsteen 26 

3991 SN  Houten 

639 03 41 / 06 310 360 24 
 

Frits en Elly van Vliet,  

Loonadministratie 

Parelgras 3  

3994 NS Houten  

 6353187 


