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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.

mailto:info@fysiodemolen.nl
http://www.fysiodemolen.nl/
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December is altijd een goede
periode  om  even  terug  te  kij-
ken, te reflecteren op het afge-
lopen jaar maar ook vooral om
vooruit te kijken naar het ko-
mend jaar. Volgend jaar staat
er namelijk een grootse ge-
beurtenis voor de deur, ons 35
jarig jubileum. Ik realiseer mij
ook dat dit de op één na laat-
ste Hajimé is! De laatste Hajimé
wordt een jubileum Hajimé die
op het jubileumfeest wordt uit-
gegeven.

Maar eerst even terugkijken op
het afgelopen half jaar. Voor
de zomer hebben we voor de
vereniging een geweldig uitje
georganiseerd in pretpark Duin-
oord. Dat was een doorslaand
succes met vele deelnemers en
vele vrijwilligers die daaraan
hebben deelgenomen. De kin-
deren hebben hiervan geno-
ten.  Deze activiteit  gaan we in
2015 ook weer herhalen.

Een van de mijlpalen van 2014
is de start van de S-judo groep
in september geweest. Na een

succesvolle clinic voor de zo-
mer zijn we na de zomer met
een 10-tal S-judoka’s gestart.
Deze speciale judoka’s krijgen
van onze inspirerende leraren
Ron van Lamoen en Sander
Mackaaij alle aandacht die ze
nodig hebben. Inmiddels is de
groep uitgegroeid tot 15 judo-
ka’s en zijn we aan het naden-
ken om een 2e groep S-judo te
starten.

Op sportief en prestatiegericht
vlak heeft judovereniging Groot
Houten zich ook weer van zijn
beste kant laten zien. We heb-
ben nog nooit zoveel prijzen
gewonnen bij het DK-12. Echt
top gepresteerd van wederom
vele judoka’s. Later in deze
Hajimé kunnen jullie alle suc-
cesverhalen lezen.

Ook hebben we weer een
nieuwe  2e  dan  erbij.  Martijn
Meijer is afgelopen maand ge-
slaagd  voor  zijn  2e  dan  exa-
men. Martijn gaat als een raket
door alle banden en “dannen’.
Een paar jaar geleden had

December 2014

SCHRIJVERIJENSCHRIJVERIJEN
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Martijn  nog  de  blauwe  band,
maar talent komt altijd boven
drijven. Klasse gedaan Martijn
en nogmaals gefeliciteerd.

Een ander groot succes is de
ledengroei van het afgelopen
jaar. Na een dipje in ledenaan-
tal in 2013 hebben we de
“schade” van het afgelopen
jaar  meer  dan  goed  gemaakt.
Dat  is  een  succes  gezien  de
trend die bij de meeste vereni-
gingen herkenbaar is in een
ledendaling.  Dit  succes  komt
mede door de introductie van
S-judo, uitbreiding van de leden
in de “veteranengroep” van
Lex van Heumen en het om-
gooien van de lesgroepen naar
meer homogene groepen. Dat
laatste was een groot risico om-
dat vele judoka’s op een ander
tijdsstip moesten gaan judoën .
Gelukkig heeft dit heel goed
uitgepakt en groeien de groe-
pen weer.

Een ander daverend succes
was, zoals ieder jaar weer on-
verwacht, de Grote clubactie.
Voor het 3e jaar op rij hebben
we onszelf overtroffen. We heb-
ben weer meer loten dan vorig
jaar verkocht en de teller bleef
steken op 1907 loten. Hiermee

hebben we het gigantische
bedrag van  € 4.800,- opge-
haald. De judoka’s hebben zich
weer met vol enthousiasme in-
gezet  voor  onze  club.  Er  zijn
weer records verbroken. Later
in  deze Hajimé zien  jullie  de re-
sultaten van de lesgroepen en
de individuele prestaties. Ik wil
iedereen hier hartelijk voor be-
danken en in het bijzonder wil ik
Yvette Pluijmers enorm bedan-
ken voor het coördineren van
de Grote Clubactie en het in-
voeren van al deze verkochte
loten. We gaan tijdens het jubi-
leumjaar iets moois doen met
dit geldbedrag.

Een ander doel dat we als be-
stuur hadden was het starten
met een aparte judo meiden-
groep. Dit doel is in 2014 niet
gerealiseerd maar staat weer
op de agenda voor 2015.

2015, zoals gezegd een bijzon-
der jaar. Naast ons jubileumjaar
waar jullie nog over zullen ho-
ren, ziet het ernaar uit dat we
eindelijk goede stappen zetten
richting een eigen locatie. Al-
leen de Raad in Houten moet
nog instemmen met het plan.
Maar  zoals  het  er  nu  naar  uit
ziet  gaan  we  in  2015  ook  een
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nieuwe locatie betrekken!! Be-
looft  dus een mooi jaar te wor-
den.

Ik wil iedereen bedanken voor
het afgelopen jaar, alle judo-
ka’s voor hun inzet, alle ouders
voor het ondersteunen, halen
en brengen, alle leraren voor
hun fantastische lessen en alle
vrijwilligers voor hun uitstekende
inzet en betrokkenheid. Want
we doen het met zijn allen! Dat
is de enige manier om succes-
vol te kunnen blijven.

Ik wens iedereen een hele fijne
jaarwisseling en we zien elkaar

hopelijk  weer  tijdens  de gradu-
aties en de Kagami Biraki op
zaterdag 10 januari 2015.

Met vriendelijke groet,

Simon Peijnenborgh

Voorzitter
Judovereniging Groot Houten

Parelgras 3, 3994 NS  HOUTEN
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De avond begon met een
Kampioenenparade die ver-
trok  vanaf  het  Theater  aan  de
Slinger. Onder begeleiding van
de sambaband Madeira en de
vrijwillige inzet van vier ver-
keersregelaars, liep de stoet
langs het Gemeentehuis, om
het Stadsstrand heen, om ver-
volgens via de winkelstraten
weer terug te keren op het
Stadsstrand. Daar stond de
wethouder van Sport Kees van
Dalen de kampioenen enthou-
siast op te wachten.

Vanuit Judovereniging Groot
Houten werden de jongens
Ruben van Rossem, Goos
Stam, Aron van Kesteren en
Menno Peijnenborgh gehul-
digd. Dit team is derde gewor-
den van district Midden Neder-
land  onder  15  jaar.  Door  een
blessure moesten de 4 judoka’s
(normaal 5 teamleden) Ruben,
Goos, Menno en Aron het
doen voor Groot Houten. Ze
hebben in de poule nog over-
tuigend  gewonnen  van  de  la-
tere kampioen.

HULDIGING GROOT HOUTHULDIGING GROOT HOUTENEN
JUDOKA’SJUDOKA’S

20 sportkampioenen uit Houten en omgeving konden
vrijdag 4 juli nogmaals van het kampioenschap genie-
ten tijdens de huldiging.
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Top Judo Nijmegen organiseer-
de van vrijdag 29 augustus tot
en met zondag 31 augustus
2014 een internationaal trai-
ningskamp voor judotalenten
en  topjudoka's.  Er  werd  drie
dagen lang getraind onder
leiding van trainers, die natio-
naal en internationaal hun spo-
ren hebben verdiend. Een paar
judoka’s van Groot Houten

startten hun seizoen meteen
zwaar door hier op zaterdag en
zondag aan deel te nemen.
Het was zwaar, leuk en ge-
slaagd!  Op  de  groepsfoto
deelnemers vanuit Top Judo
Utrecht, waaronder Ruben van
Rossem, Goos Stam, Aron van
Kesteren en Menno Peijnen-
borgh van Groot Houten.

EEN GOEDE STARTEEN GOEDE START
VAN HET JUDOSEIZOENVAN HET JUDOSEIZOEN

International Training Camp Nijmegen 29-31 augustus
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ACTIVITEITENMARKTACTIVITEITENMARKT
ZEER GESLAAGDZEER GESLAAGD

Ook  de  stand  van  Groot  Hou-
ten kon rekenen op veel be-
langstelling. Dat kwam voor
een groot deel dankzij de de-
monstraties en open lessen van
judoka’s Jasper, Liam, Jochem,
Casper, Simon en Carel. Het
was erg fijn dat Max, Georget,
Mieke, Simon Peijnenborgh,
Ron  en  Karin  er  waren  om  alle

vragen te beantwoorden en
mensen te enthousiasmeren.
Het was een gezellige dag en
het was heel erg leuk om te
doen. Dankzij al deze vrijwil-
ligers hebben we nu al 30 aan-
meldingen voor proeflessen
gekregen en dat aantal kan
zeker nog toenemen!

Dit jaar werd de activiteitenmarkt weer druk bezocht.
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Deze groep is Special voor licht
verstandelijk/lichamelijk gehan-
dicapten. Op de open dag
was de interesse groot voor de-
ze  groep  en  dat  vonden  we
natuurlijk geweldig!

Samen met Sander Mackaay
hadden we een leuke les waar-
bij de kinderen het naar hun
zin hadden.

Collega Reinier v/d Seijs was
met een aantal S-judoka’s ge-
komen van Judovereniging
EJJUS en deze lieten zien wat
ze allemaal hadden geleerd. Er
was zelfs een judoka bij die ook
al op hoog niveau wedstrijden
had gedaan.

Al met al was het een geslaag-
de open dag. Iedereen kreeg
nog een mooie herinnering van
deze dag en ook de mee ge-
komen ouders/verzorgers wa-
ren enthousiast.

Inmiddels zijn we vanaf sep-
tember op de vrijdag gestart
met een groep. Het is echt een
succes  want  we  zitten  inmid-
dels al op 15 enthousiaste judo-
ka’s. We zijn al aan het kijken of
we een tweede groep kunnen
starten!

SS--JUDO GROOT SUCCESJUDO GROOT SUCCES BIJBIJ
ONZE CLUBONZE CLUB

Op 5 juli 2014 hebben we met Groot Houten een open
dag gehouden voor het S-judo.
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Lekker gezellig dineren in ons eigentijdse restaurant
Ook voor feestjes bent u bij de Engel aan het juiste adres

Cafe - Restaurant - Zalen " De Engel "

Openingstijden maandag t/m zaterdag
Zalen / restaurant geopend vanaf 8.30 uur
Keuken geopend van 12.00 t/m 21.00 uur
(Zondag alleen zalen geopend voor feesten vanaf 50 personen)

Burg. Wallerweg 2
3991 DM Houten
Tel; 030-6371554 / 6371241
Fax; 030-6350137

Email; Restaurant @ deengel.nl
Internet; www.deengel.nl

http://www.deengel.nl/
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BEHAALDE PUNTENBEHAALDE PUNTEN
INSTAPTOERNOOIINSTAPTOERNOOI

Behaalde punten Instaptoernooi
2014 - 2015
ANAAM VNAAM GEBJAAR 27-sep-14 15-nov-14 totaal
ABEELEN (2008) Yoeri van 2007 21 20 41
BEUS Jaimy de 2006 0 20 20
BOOTSMA Gerben 2004 50 32 208
CONIJN Klaas 2004 20 31 191
GEFFERIE Constance 2007 0 47 47
MAST Lucas 2006 0 20 60
OEL Melle van 2006 16 10 26
SCHOTHORST Simon van 2004 41 45 220
SINNEMA Armin 2006 40 30 124
TEUNISSEN Joost 2005 25 32 147
TEUNISSEN Matthijs 2005 23 20 106
VOS Kai de 2005 40 40 167
VOS (2008) Miles de 2007 30 30 60
WOLBERINK Martijn 2006 20 10 47
ZIJLSTRA Niels 2005 10 20 30
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DATAOVERZICHTDATAOVERZICHT
WEDSTRIJDENWEDSTRIJDEN

DATUM DATUM PLAATS
4-1-2015 10+26 toernooi Gilze
10-1-2014 Graduaties Groot Houten Houten

17-1-2015 Instaptoernooi -12 Wijk bij Duurstede
17-1-2015 7e Sportschool Goederaad

Toernooi
Bodegraven

18-1-2015 28ste Breedtesporttoernooi
Groesbeek

Groesbeek

24-1-2015 Instaptoernooi -15 Ede
1-2-2015 Int. judo toernooi Hoogland

2015
Amersfoort

7-2-2015 Graduatie: Rode slippen
toernooi

Houten

14-2-2015 8e Wijks Open Wijk bij Duurstede
21-2-2015 DK -15 Ede

1-3-2015 Judo toernooi Groot Houten Houten
8-3-2015 Utrechts judo toernooi Utrecht

14-3-2015 Instaptoernooi -15 Ede
21-3-2015 Vrijstadtoernooi Culemborg

22-3-2015 Groot Beuningen toernooi Beuningen
11-4-2015 Instaptoernooi -12 Wijk bij Duurstede
18+19-4-2015 12e Open Tori 2015 België

19-4-2015 Judo Berlicum open nationaal
toernooi

st. Michielsgestel

25-4-2015 DK -12 Ede

9/10-mei-2015 20e Internationale Houvast
Judotoernooi

Mierlo

30-5-2014 DK Teams Ede

6-6-2014 Heide judo toernooi Ede
4-7-2015 Graduaties Groot Houten Houten
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Hoewel judo er door de arm-
klemmen, verwurgingen en het
vele vallen gevaarlijk uitziet,
komen er in de praktijk weinig
ernstige blessures voor. Een eer-
ste vereiste bij deze sport is het
goed beheersen van het 'val
breken'.
Door het uitsteken van een arm
tijdens een val kan een distor-
sie, luxatie of botbreuk in het
ellebooggewricht optreden.
Meestal is de oorzaak van een
elleboogdistorsie een gefor-
ceerde armklem. Door over-
strekking kan het kapsel scheu-
ren. Wanneer de judoka niet
op tijd opgeeft, of wanneer de
scheidsrechter dit te laat on-
derkent kan een fors elleboog
letsel ontstaan. Het kapsel
scheurt en er kan dan ook een
ruptuur van de binnenste ge-
wrichtsband (ligamentum hu-
mero-ulnare) ontstaan.
Soms moet dit geopereerd wor-
den, waarna een lange revali-

datie volgt. Ook hier behoort
het tot de taak van de scheids-
rechter tijdig in te grijpen.
Door herhaaldelijke distorsies
kan een chronisch beeld ont-
staan met pijn en functiebeper-
king. Herhaaldelijk vallen op de
elleboog  kan  ook  leiden  tot
een sl i jmbeursontstek ing
(bursitis olecrani).
Elleboogblessures kunnen hard-
nekkig zijn en  het kan lang du-
ren voordat je klachtenvrij
bent.  Het advies luidt dan ook:
blijf er niet te lang mee doorlo-
pen en win professioneel me-
disch advies in.
Je kunt zelf ook actief werken
aan je herstel, een fysiothera-
peut kan je daar in begeleiden.
Fysiotherapiepraktijk  De Molen
werkt nauw samen met Top
Judo Utrecht in het voorkomen
en behandelen van judoblessu-
res.
Voor vragen, (sport)advies en
sportbegeleiding:

ELLEBOOGBLESSURESELLEBOOGBLESSURES

FYSIOTHERAPIEPRAKTIJK
DE MOLEN

De Molen 61
3995 AW   Houten

030-6378283
WWW.FYSIODEMOLEN.NL

Judo behoort tot de contactsporten.

http://WWW.FYSIODEMOLEN.NL/
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Tijdens een vaartocht naar Win-
schoten begin juli dit jaar had ik
een bijzondere ontmoeting.

Via een plaatselijke cafetaria-
eigenaar kwam ik in contact
met Daan Boumans.

Daan vertelde heel enthousiast
dat hij onlangs Olympisch goud
had gewonnen!

Ik vroeg nieuwsgierig: “In welke
sport?”

Hij bleek de 1e prijs gewonnen
te hebben met judo.

Ik vertelde hem dat ik judole-
raar ben en volop in training
voor  mijn  6e  dan.  Daan  bleek
bruine bander te zijn en traint
voor zijn 1e dan.

Ik beloofde hem de eerstvol-
gende keer dat wij weer in Win-

schoten zouden komen “iets”
voor hem mee te nemen.

Op internet heb ik informatie
gezocht over deze Olympisch
kampioen.

Daan is lid van Judo Vereniging
Scheemda. Binnen deze ver-
eniging is er ook S-judo; judo
voor mensen met zowel een
geestelijke als lichamelijke be-
perking.

J.V. Scheemda is de enige ver-
eniging in Nederland, die pro-
beert om S-judoka’s in reguliere
lessen mee te laten trainen.

De Olympische spelen bleken
de Nationale Special Olympics
2014 in Fryslan te zijn.

Dit grootste landelijke sporteve-
nement voor S-sporters werd
gehouden op 13-14-15 juni
2014 in het Abe Lenstra stadion
in Heereveen.

Op 15 juni 2014 ontving Daan
de gouden medaille voor judo
(zie foto).

Eind september voeren wij
weer naar Winschoten en ik
had de cafetaria-eigenaar op

BIJZONDERE ONTMOETINBIJZONDERE ONTMOETINGG
MET EEN SMET EEN S--JUDOKAJUDOKA

Door Lex van Heumen.
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de hoogte gebracht van onze
komst.

Voor Daan had ik een gouden
medaille meegenomen met de
tekst: “Jij bent goud waard” en
een judoboek: “Van beginner
naar zwarte band”.  Hij was he-
lemaal  verrast en beduusd
toen hij het uitpakte.

Ik vroeg hem hoe hij iedere
keer van Scheemda naar Win-
schoten  kwam.

“Gewoon”, antwoordde hij
“met  mijn  45  km.  autootje.”  En
ja hoor,  daar stond een prach-
tig autootje. “Hoe oud ben je
dan?” vroeg ik en zijn ant-
woord was:” 24 jaar”.

Wat een kanjer die Daan Bou-
mans!!!  En een prachtig voor-
beeld  wat  een  S-judoka   kan
bereiken.

Iedereen die het leuk vindt
om een stukje te schrijven
over judo is van harte uit-
genodigd!
* Heb je een leuke training of les

gehad?
* Heb je meegedaan aan een

toernooi?
Vind je het gewoon leuk om iets
te schrijven over judo?
Je stukje kun je mailen naar
website@judogroothouten.nl
dan plaatsen we het op de
website en/of naar haji-
me@judogroothouten.nl om
eventueel in de Hajimé te plaat-
sen (afhankelijk van de ruimte).

1. 3 vrijwilligers voor de activitei-
tencommissie
- doelgroep 8-12 jaar
- doelgroep 12 jaar >
- overige activiteiten (werving
meisjes, S-judo, etc)

2. 1 coördinator vrijwilligers
3. 1 sponsorcommissie
4. Tafelschrijvers voor thuistoer-

nooi en clubkampioenschap-
pen

Info via
voorzitter@judogroothouten.nl

GEZOCHTGEZOCHT

mailto:website@judogroothouten.nl
mailto:me@judogroothouten.nl
mailto:voorzitter@judogroothouten.nl


pagina  18Hajimé December 2014

OVERZICHTOVERZICHT
WEDSTRIJDUITSLAGENWEDSTRIJDUITSLAGEN

Groningen City of talent judo cup 27 september 2014
1ste Plaats: Menno Peijnenborgh
2de Plaats: Jonathan Gefferie
3de Plaats: Ruben van Rossem

Judotoernooi Made 5 oktober 2014
2de  Plaats: Menno Peijnenborgh
3de Plaats: Jonathan Gefferie,

Ruben van Rossem

Districtskampioenschap -12 jaar 11 oktober 2014
1ste Plaats: Simon Gefferie, Liam van Hattum en  Casper Hussen
2de Plaats: Jasper Haarbrink, Aron Varwijk en  Jochem Geuze
3de Plaats: Iliana Solara, Carel Schothorst,  Klaas Conijn en

Yoeri Steenman

Open Drentse Judokampioenschappen 11 oktober 2014
3de Plaats: Ruben van Rossem

Klompentoernooi in ST. Oedenrode 25/26 oktober 2014
2de Plaats:  Iliana Solara en Jonathan Gefferie
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Judotoernooi Lommel in België 26 oktober 2014
Deelname van Max v/d Heijden, Goos Stam, Menno Peijnenborgh
en Ruben van Rossum. Vielen helaas buiten de prijzen. Aansluitend
voor Max en Menno een internationale trainingsstage van 3 dagen
in Lommel. Daar werd twee keer per dag hard getraind en tussen-
door goed aan het huiswerk gewerkt!

IJsselsteins judotoernooi 16 november 2014
1ste Plaats:  Ruben van Rossum
2de Plaats:  Goos Stam
3de Plaats:  Aron van Kesteren

23e JPTR Euregio Herfsttoernooi in Hengelo 22 november 2014
3de Plaats: Aron van Kesteren

Pepernoten Judotoernooi Maartensdijk 29 november 2014
1ste Plaats: Teun Gooszen, Tjerk Buwalda,

 Simon Gefferie, Kai de Vos
2de Plaats: Miles de Vos, Martijn Wolberink,

Daniël Gefferie, Alexander Hornstra,
Niels Zijlstra, Joeri Steenman,
Gerben Bootsma

3de Plaats: Lucas Mast

Top Judotoernooi Almere 30 november 2014
1ste Plaats: Irene Hesling en Ruben van Rossum
3de Plaats: Aron van Kesteren, Jasper Haarbrink,

Casper Hussen, Olivier Steenwelle,
Jochem Geuze en Kai de Vos

Frans Odijk Judotoernooi Wijk bij Duurstede 6 en 7 december 2014
1ste Plaats: Goos Stam, Aron van Kesteren,

Irene Hesling en Liam van Hattum
2de Plaats: Menno Peijnenborgh, Jasper Haarbrink,

Iliana Solara, Casper Hussen en
Ruben van Rossum

3de Plaats: Aron Varwijk
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In 2013 was Mika Oppelaar top-
verkoper met 109 loten een goe-
de tweede was Niek van Wig-
gen met 108 loten.

Heb je veel loten verkocht?
Vorig  jaar,  in  2013,  hadden  we
maar een paar loten verkocht.
Dit jaar wilde ik topverkoper wor-
den.  Dat  is  gelukt  en  ik  heb  in
totaal 230 loten verkocht. Hier-
mee krijgt onze vereniging 552
Euro extra.  Dat ging niet zomaar
hoor. Ik ben in mijn judopak langs
alle huizen in het oude dorp van
Houten geweest. Dat was erg
leuk, maar kost wel heel veel tijd.
Gelukkig ging mijn vader en
soms ook mijn broertje mee en
dat was gezellig. De mensen rea-
geerden meestal aardig. Soms
kreeg  ik  een  snoepje  en  soms
gingen mensen verhalen vertel-
len  over  hun  eigen  judoles  van
vroeger. Onze judoleraar, Ron
van Lamoen, heeft heel veel

mensen in Houten judoles gege-
ven. Mensen vertelden verhalen
van vroeger en zeiden dat ze
ook les hadden gehad van Ron.

Hoe ging het loten verkopen?
In het begin ging het heel mak-
kelijk om de loten te verkopen.
Wel zag ik soms andere groepen
lopen  zoals  padvinders  die  ook
langs de deuren gingen. Dat was
wel  spannend  om  te  zien  wie
dan het eerste een straat had
gedaan. Meestal was ik het eer-
ste, maar in sommige straten wa-
ren  zij  sneller.  Na de eerste  paar
weken ging het opeens moeilij-
ker, omdat kinderen kinderpost-
zegels verkochten. Mensen willen
niet twee keer iets aan de deur
kopen. Sommige mensen zeiden
dat ze al loten hadden gekocht,
maar dat ze geen stickertje had-
den gekregen. Die gaf ik dan
alsnog een sticker hoor.

TOPVERKOPER ALEXTOPVERKOPER ALEX
GROTE CLUBACTIEGROTE CLUBACTIE

De Grote Club Actie is loten verkopen voor onze judo-
vereniging Groot Houten. Hiermee krijgt onze judo ver-
eniging meer geld zodat we nog meer leuke dingen sa-
men kunnen doen.
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Welke mensen kochten de
meeste loten?
In het begin dacht ik dat mensen
die zelf ook kinderen hadden,
wel  loten  zouden  kopen.  Dat
was  niet  zo.  Meestal  zeiden  die
mensen dat hun eigen kind al
loten verkocht. Ook hele oude
mensen kochten geen loten. Zij
zeiden dat hun kleinkinderen de
loten kregen. Ook heb ik geleerd
wat “bewindvoering” en
“curatele” betekenen. Die men-
sen mogen niet zelf meer beslis-
sen of ze loten kopen van kin-
deren aan de deur. Die mensen
moeten dan toestemming vra-
gen aan iemand anders en die
zei dan altijd dat het niet mocht.
De mensen die de meeste loten
kochten hadden zelf geen kleine
kinderen, en waren nog niet heel

oud. Natuurlijk kochten ook alle
oud judoka’s van groot Houten
een lot.

Vond je het leuk om te doen?
Ja, het is  leuk om iets  voor onze
judovereniging te doen. De ge-
sprekken met de mensen zijn ook
leuk  en  je  leert  er  ook  van.  Vol-
gend jaar ga ik zeker weer mee-
doen.

Alex Leenstra
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UITSLAGUITSLAG
GROTE CLUBACTIE 2014GROTE CLUBACTIE 2014

Ook dit jaar weer een fantastisch jaar! Nog beter dan
vorig jaar! Namens Groot Houten DANK aan ALLEN die
een bijdrage hebben geleverd! Samen hebben we
weer flink wat voor de club opgehaald. Daar kunnen
we in het jubileumjaar weer leuk dingen voor jullie van
doen!

De top 5 teams:

1. Do. 17.45-18.45 Ron van Lamoen

2. Vrij 16.45-17.45 Ron van Lamoen

3. Do 18.45-19.45 Ron van Lamoen

4. Di 17.45-18.45 Ron van Lamoen

5. Za 09.45-10.45 Alexander Eijskoot

Van harte gefeliciteerd! DANK!
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De 5 TOPverkopers

1. Alex Leenstra

2. Jaimy de Beus

3. Mika Oppelaar

4. Carel van Schothorst

5. Gerben Bootsma

Van harte gefeliciteerd! DANK!

Naast de verkopers ook dank aan iedereen die
de organisatie van de Grote Clubactie heeft mo-
gelijk gemaakt! Met speciale aandacht voor :

Yvette Pluijmers
Die naast de coördinatie ook alle loten heeft in-
gevoerd!

DANK!
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· als je ziek bent of een judoles niet kunt meedoen, je je bij jouw
leraar z.s.m. afgemeld moet worden. Dat kan heel eenvoudig:
 - Alexander Eijskoot 06 27 35 04 47
 - Ron van Lamoen 06 38249517
 - Ivo Klinkenberg 035 525 10 24
 - Lex van Heumen 034 5574041

· er veel wedstrijdverslagen van schrijvers en schrijfster in de dop
op onze website staan! Alle kanjers dank daarvoor!

· stukjes voor de site en/of de Hajimé van harte welkom zijn!
· de Marktplaats op de website van Judovereniging Groot Hou-

ten dé plaats is voor het kopen en verkopen van je judopak?
(klik op vereniging - marktplaats)

· je via Dennis Mulder een ruglogo van de club kunt kopen voor
€5,-? (mail naar activiteiten@judogroothouten.nl)

· je dit logo eenmalig aanschaft en het vervolgens op ieder
nieuw judopak kunt naaien?

· je 'follower' (rechtsonder op de homepagina van de website)
kunt worden van onze website en dan een bericht in je mailbox
krijgt als er iets nieuws op de website staat?

· Groot Houten ook een Facebook pagina heeft die je kunt liken?
· er prachtige judofoto’s van diverse judo-evenementen op de

site staan:  http://picasaweb.google.com/groot.houten/. Daar-
van zijn de meeste foto’s afkomstig van Evert van Schothorst!
Evert, dank! Het zijn prachtige foto’s!

· het 35-jarig jubileum feest op 4 juli 2015 is!!!
· wij  op zoek zijn naar vrijwilligers voor de evenementencommis-

sie, maar ook naar vrijwilligers die af en toe een handje willen
helpen!

WIST JE DAT……?WIST JE DAT……?

mailto:activiteiten@judogroothouten.nl)
http://picasaweb.google.com/groot.houten/.
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Zo is Elisabeth ambassadeur
van het Jeugdsportfonds en
heeft ze onlangs de stichting
Judo2Inpsire opgericht. Deze
stichting geeft, aan de hand
van projecten, kansarme kin-
deren handvatten om een
nieuwe weg in te slaan en deze
te blijven bewandelen. GEO
goes Dutch is het eerste project
van de stichting en richt zich
op Braziliaanse judoka’s. Na
haar bezoek aan de favela’s
(krottenwijken) heeft Elisabeth
zichzelf beloofd om een aantal
judoka’s voor een trainingssta-
ge naar Nederland te halen.
Half oktober hebben zij een
week in Nederland doorge-
bracht en hebben onder ande-
re trainingen gevolgd onder
leiding van Anicka van Emden,
Dex Elmont, Marhinde Verkerk
en Roy Meyer. Om deze trainin-
gen bij te wonen kon je je op-
geven, waarmee je dan gelijk
het project kon steunen.
 Op  dinsdag  21  oktober  en
donderdag 23 oktober vonden

de  clinics  plaats  in  de  bonds-
dojo van de Judo Bond Neder-
land  in  Nieuwegein.   De  judo-
ka’s kregen anderhalf uur trai-
ning van een wereldtopper en
werden  na afloop met hem of
haar door een professionele
fotograaf op de foto gezet.
Deze foto kreeg iedere deelne-
mer, voorzien van handteke-
ning, thuisgestuurd.
Aron  Varwijk,  Carel  en  Simon
van Schothost zijn naar de trai-
ning van Dex Elmont geweest;
Jasper Haarbrink heeft de clinic
gegeven door Roy Meyer bij-
gewoond en Irene Hesling
heeft samen met Jochem Geu-
ze een clinic gevolgd bij Annika
van Emden,

JUDOCLINICS VANJUDOCLINICS VAN
TOPJUDOKA’STOPJUDOKA’S

Topjudoka Elisabeth Willeboordse zet zich na haar top-
sportcarrière actief in om kansen te creëren voor kin-
deren in binnen- en buitenland.
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“Ik vond de training erg leuk en
leerzaam. We hebben na de
warming up 2 worpen geoe-
fend, waarvan 1 nieuwe die ik

nog niet kende. Daarna deden
we nog een spelletje en moch-
ten we met Annika op de foto”,
aldus Irene.

Van judovereniging Groot Hou-
ten deden Max van der Heijden,
Goos Stam en Menno Peijnen-
borgh mee aan de trainingsdag
georganiseerd door Theo Meijer

Sport. Met een enthousiaste
groep hebben ze training gehad
van Elizabeth Willeboordse en
Theo Meijer. Het was super!

22 NOVEMBER TRAININGSDAGNOVEMBER TRAININGSDAG
THEO MEIJER SPORTTHEO MEIJER SPORT
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Martijn Meijer deed op zaterdag
22 november examen voor zijn
2de Dan judo. Martijn had sa-
men met zijn partner Edwin Koch
goed geoefend voor dit exa-
men. Martijn liet ook een goed
en  strak  examen  zien  aan  de
examinatoren van het district
MN. De examinatoren vonden
het meer dan een voldoende en
beloonde dat met een gradatie
voor 2de Dan.
Toen de Sint bij Groot Houten
was had meester Alexander nog
een mooi bloemetje voor Martijn
om hem te feliciteren!

Ook namens Groot Houten:
Van Harte Gefeliciteerd Martijn

MARTIJN MEIJER BEHAAMARTIJN MEIJER BEHAALTLT
ZIJN 2E DAN JUDOZIJN 2E DAN JUDO

We hebben er weer een Dan bij in de inmiddels grote
groep zwarte band dragers.
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Dag  allemaal,   ik  ben  Rob
Spreeuwers.  Ik ben 12 jaar en ik
zit op de Wissel.  Ik heb pdd-nos.
Ik kan goed leren en ben erg
aardig. Het is moeilijk voor mij om
goed  te  begrijpen  wat  een  an-
der  bedoelt.  Ook  kan  ik  me
moeilijk  concentreren.   Ik  zit  op
de vrijdag op de S judo. Special
Judo.  Er  komen  kinderen  en  tie-
ners die speciaal zijn.  Ik vind judo
erg leuk want de leraren Ron en
Sander vind ik te gek. Ze maken
grapjes en bedenken leuke oe-

feningen.
De heup-
worp vind
ik t leukst.
Ik  heb  een  rode  slip  en  zou
graag eens mee doen aan een
wedstrijd.  Ik ga goed oefenen.
en. .. wat jammer dat met 5 de-
cember  de les  niet  door  ging.  Ik
zat thuis stevig te balen.
Mijn moeder zit ook op judo. Op
de donderdag avond van
20:00uur tot 21:30uur.  Ze kan al
heel wat grepen en trucjes en
wordt  goed  geholpen  door  de
andere judoka's.  Het zou erg
leuk zijn als  er  meer moeders op
judo  gaan!  Nu  zijn  het  er  nog
maar drie.
Mijn  broer  heet  Tim.  Hij  is  16
jaar.   Hij  houdt  van  voetbal.
Mijn vader heet Eddy en hij heeft
één grote hobby en dat is trai-
nen voor de marathon. Hij is dan
ook best snel. Zijn beste tijd is 3.25
over 42.5km.
Wil je nog meer weten kom eens
langs op vrijdag om 17:45 uur.

IN THE SPOTLIGHTIN THE SPOTLIGHT

Rob Spreeuwers



pagina  30Hajimé December 2014

Zaterdag 29/11/2014 kwamen Sint en zijn Pieten in Den
Oord.

Terwijl de judoka’s lekker aan het judoën waren, kwa-
men er steeds meet judoka’s en hun ouders de zaal bin-
nen. De spanning werd steeds groter, want de jongere
judoka’s vonden het best lang duren voordat Sint er
was…

Gelukkig was er een mooie demonstratie van wedstrijd-
judoka’s Aron, Carel en Simon, waar met grote belang-
stelling naar werd gekeken. Een van de ouders in de
zaal vertelde dat het op de zaterdagochtend-les nog
nooit ZO stil was geweest  als tijdens de demonstratie. En
een paar beginnende judoka’s wilden graag ook zo
kunnen judoën en vroegen zich hardop af of ze dat ook
gauw zouden kunnen! Hierna mocht iedereen die dat
wilde van meester Alexander en Martijn zelf ook laten
zien wat ze konden. En ja, toen kwamen Sint en Pieten
eindelijk binnen!

Sint wilde heel graag zien wat alle kinderen dit jaar ge-
leerd hadden, want hij had van zijn pieten gehoord dat
iedereen zo hard geoefend had. En dat was goed te
zien!

Tot slot hadden de Pieten een heerlijke chocoladeletter
voor elke judoka en daar mocht iedereen lekker thuis
van gaan genieten.

DE SINT BIJ GROOT HODE SINT BIJ GROOT HOUTENUTEN
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Wij nodigen uWij nodigen u

van harte uit voor devan harte uit voor de

KAGAMI BIRAKIKAGAMI BIRAKI

op zaterdagop zaterdag

10 januari 201510 januari 2015

16.00 in Den Oord!16.00 in Den Oord!

Met DEMONSTRATIES!

Mede mogelijk door:
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za 10 januari Graduaties

za 10 januari Kagami Biraki

wo 04 februari  ALV

za 07 februari  Rodeslippentoernooi

zo 01 maart Groot Houten toernooi

za 06 juni Clubkampioenschappen

za 04 juli Graduaties

za 04 juli Jubileum
   35 jr Groot Houten

ACTIVITEITENACTIVITEITEN
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Kopij volgende Hajimé inleveren bij:
Renate Peijnenborgh via hajime@judogroothouten.nl. Ook foto’s zijn van harte welkom!
Judovereniging Groot Houten, Postbus 446, 3990 GE Houten
' 6353075 : http://www.groothouten.nl

Bestuur:

Voorzitter
Simon Peijnenborgh
voorzitter@judogroothouten.nl
Woudmeer 18
3994 HT Houten
' 276 01 26 / 06 553 925 86

Secretaris
Thom van der Heijden
secretaris@judogroothouten.nl
Mergelsteen 26
3991 SN  Houten
' 639 03 41 / 06 310 360 24

Penningmeester
Philippe Verlinde
penningmeester@judogroothouten.nl
Halsterveld 15
3993 RK Houten

Technische zaken/
uit- en thuiswedstrijden
Ron van Lamoen
trainingen@judogroothouten.nl
Langshout 22
3991 PK Houten
' 638 04 71 /  06 533 489 82

Wedstrijdsecretariaat
Georget van den Burg
wedstrijden@judogroothouten.nl
Gaffelveld 71
3993 RE  Houten
' 637 84 60

Buitenactiviteiten
Dennis Mulder
activiteiten@judogroothouten.nl
Boterbloemhof 2
3991 GS  Houten
' 06 223 751 91

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

Inschrijfgeld & contributie
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 1 januari van het
lopende jaar. De contributie wordt jaarlijks, in de maand januari, au-
tomatisch verhoogd op basis van het CBS indexcijfer voor de gezins-
consumptie. Overige aanpassingen van de contributie kunnen slechts
plaatsvinden na instemming van de Algemene Ledenvergadering.

Tarieven & kortingen m.i.v. 1 september 2014
De contributie bedraagt voor:
- jeugdleden tot en met 17 jaar € 70,00 per half jaar;
- jongeren van 18 tot en met 22 jaar € 85,00 per half jaar;
- leden van 23 jaar en ouder € 95,00 per half jaar;
- voor een combi-lidmaatschap judo/fitness bedraagt de  contributie
150%.

De gezinskorting bedraagt bij 2 gezinsleden € 15,00 per gezin per half-
jaar. Bij 3 of meer gezinsleden bedraagt de gezinskorting € 25,00 per
gezin per halfjaar. De korting wordt jaarlijks achteraf verrekend.

Opzeggen
Opzeggen van het lidmaatschap waarbij de machtiging voor het
innen van de contributie automatisch vervalt, gaat in bij het eerstvol-
gend half jaar: 1 januari of 1 juli.
LET OP: uw opzegging moet voor 15 mei (bij opzegging per 1 juli) of 15
november (bij opzegging per 1 januari)  bij ons binnen zijn. Latere
opzeggingen worden de eerstvolgende periode verwerkt. U ontvangt
altijd een schriftelijke bevestiging van onze ledenadministratie.
U kunt op drie manieren opzeggen:
- schriftelijk via postbus 446 van ‘Judovereniging Groot Houten’,
3990 GE Houten;
- per e-mail gericht aan de secretaris (secretaris@judogroothouten.nl);
- per e-mail gericht aan de ledenadministratie
(ledenadministratie@judogroothouten.nl).
Omdat Judoverenging Groot Houten lid is van de Judobond moeten
al onze judoleden (dus niet fitness- en aerobicsleden) volgens de
regels van de Judobond ook lid zijn van de Judobond (JBN). Judover-
enging Groot Houten maakt voor de ledenadministratie gebruik van
het programma Sportlink. Hierdoor worden alle gegevens van leden
automatisch doorgegeven aan JBN.

Zie voor meer informatie http://www.groothouten.nl

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
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