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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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Aan de vooravond van de zo-
mervakantie ontvangen jullie 
hierbij de 2e Hajimé van 2013. 
Momenteel wordt de website 
www.groothouten.nl gelukkig 
steeds actiever gebruikt en wor-
den er vele verslagen van wed-
strijden en andere informatieve 
zaken op gezet. Je kunt ons ook 
volgen via Facebook Wordt de 
Hajimé daarmee overbodig? 
Nee, we hebben besloten het 
voorlopig als communicatiemid-
del te blijven gebruiken. Het is 
een handzaam boekje dat je 
even tussendoor op de bank 
kunt lezen. Geniet weer van het 
lezen. 
 
Vanaf het uitkomen van de laat-
ste Hajimé is er weer veel ge-
beurd. Eind maart hebben we 
de ALV gehouden in den Engel. 
Goed om te zien dat er een aan-
tal nieuwe gezichten aanwezig 
was. Tijdens deze ALV is er una-
niem besloten om Herman Schil-
peroort (vorige voorzitter) als ere-
lid te benoemen voor zijn bewe-
zen diensten in het verleden. Ge-
feliciteerd Herman. 

De maanden die daarop volg-
den zijn er weer mooie prestaties 
geleverd tijdens diverse toernooi-
en. Zo is bijvoorbeeld Jonathan 
Gefferie 1e geworden bij de dis-
trictskampioenschappen en zijn 
Simon Gefferie, Karel Schothorst 
en Peter de Kruyff hierbij 2e ge-
worden. Een hele knappe presta-
tie.  

Het is natuurlijk leuk als je een prijs 
wint maar het gaat erom dat je 
op je eigen niveau met plezier 
judoot. 
 
We hebben ook weer een nieu-
we judoleraar erbij, Sander 
M a c k a a i j . 
Sander heeft 
het afgelopen 
jaar met 
enorm veel 

Juli 2013 

SCHRIJVERIJENSCHRIJVERIJEN  

http://www.groothouten.nl
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inzet en passie de opleiding 
doorlopen en is glansrijk ge-
slaagd voor zijn examen. Ron 
van Lamoen, Lex van Heumen 
en natuurlijk de kinderen die bij 
zijn examen waren hebben hem 
hierbij uitstekend ondersteund. 
Chapeau! 
 
Martijn Meijer is in recordtempo 
geslaagd voor zijn 1e dan (zwarte 
band) examen. In slechts een 
aantal jaar heeft hij alle banden 
doorlopen en is hij vorige maand 
cum laude geslaagd voor zijn 
zwarte band examen. Echt een 
knappe prestatie! 
 
Er was helaas ook minder nieuws 
te vermelden. Na een ziektebed 
is Frans Odijk op 77-jarige leeftijd 
overleden. Frans was houder van 
de 6e dan en judoleraar in Wijk bij 
Duurstede. De meesten van ons 

kennen het toernooi dat naar 
Frans is vernoemd: het Frans Odijk 
toernooi. Frans was samen met 

Lex van Heumen een van de 
grondleggers van het organise-
ren van de regionale toernooien 
waar iedereen vandaag de dag 
nog erg veel plezier aan beleeft. 
We zullen hem nooit vergeten. 
 
Op PR gebied is weer het nodige 
gebeurd. De activiteiten op de 
website heb ik al eerder ge-
noemd. Daarnaast hebben we 
ook in het trefpunt gestaan met 
diverse artikelen en zijn er vele 
folders uitgedeeld tijdens de 
avond 4-daagse. Dit laatste met 
als doel om nieuwe leden te wer-
ven. We kunnen als vereniging 
altijd nieuwe leden gebruiken. Bij 
judo ligt landelijk de piek van het 
aantal leden tussen de 6 en 12 
jaar, in de leeftijd van 12 jaar en 
ouder zie je het aantal leden he-
laas teruglopen. Mochten jullie 
nog potentiële leden weten dan 
zijn ze na de zomer van harte 
welkom om een aantal proefles-
sen meer te draaien, geheel vrij-
blijvend. Voor meer informatie 
kun je contact opnemen met: 
Thea Verhaar (030 6353075). 
 
Heel veel dank ook aan de heer 
Gefferie die via zijn bedrijf AOTM-
BV het Rode Slippen toernooi en 
de clubkampioenschappen 
heeft gesponsord! Kijk voor meer 
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informatie over zijn bedrijf op: 
www.anesthetist.nl 
Ook dit jaar zijn we weer op 
kamp gegaan en hadden we 
bijna 30 deelnemers. Later in de-
ze Hajimé vind je een uitgebreid 
verslag hiervan. Het was weer 
een groot succes. De vrijwilligers 
hebben daar samen met de alle 
deelnemers kunnen genieten 
van een heerlijke BBQ. 

Na de zomer gaan we met het 
bestuur starten met een training 
Besturen met een Visie met als 
doel een duidelijke koers uit te 
zetten en een goed beleidsplan 
te ontwikkelen. Hierbij hebben 
we ook inzichten nodig van alle 
leden. Na de zomer komen we 

hier bij jullie op 
terug. 
 
Als laatste wil ik 
iedereen de tip 
geven om van-
af dinsdag 16 
juli tot en met 

vrijdag 19 juli een kijkje te nemen 
bij het EYOF in Utrecht: de jeugd 
Olympische Spelen. Judo is een 
van de 6 sporten en wordt ge-
houden in de Jaarbeurs (hal 8). 
Zeker de moeite waard om alle 
toppers in de dop te gaan be-
wonderen. Je kunt op basis van 
je lidmaatschap bij de judobond 
Nederland 25% korting op maxi-
maal 2 tickets krijgen. Je betaalt 
dan € 7,50 in plaats van  € 10,- 
per ticket. Een aantal judoka’s 
van onze vereniging leveren als 
vrijwilliger hulp aan het toernooi. 
Nogmaals erg veel leesplezier en 
voor iedereen een hele mooi 
zomer gewenst. Geniet ervan! 
 
Met vriendelijk groet, 
Simon Peijnenborgh 
 
Voorzitter Judovereniging Groot 
Houten 

http://www.anesthetist.nl
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Ik was zondag 
3 maart ook bij 
het thuistoer-
nooi. 
Ik vond het 
heel leuk om 
te helpen met 
matten leg-

gen, achter de tafels te zitten en 
ook te coachen. Toen ik ging 
coachen heb ik bij veel matten 
gestaan. Na afloop zei ik dan 
wat er beter kon. Iedereen luis-
terde heel goed naar mijn tips en 
probeerde dat ook in de volgen-
de wedstrijd. Er werden veel 
wedstrijden gewonnen maar 
helaas werden er ook wat wed-
strijden verloren. Dan moest ik de 
judoka’s troosten. Want verliezen 
is niet leuk en al helemaal niet als 
je je best hebt gedaan. Carel en 
Simon vroegen of verliezen altijd 
stom blijft? Ik vind van wel. Maar 
als je alles hebt gegeven dan 
weet je dat het minder erg is en 
dat je niet beter kon. En je weet 

dat je misschien iets anders kon 
doen. Maar ik vind verliezen echt 
heel stom. Ik denk dat verliezen 
steeds erger wordt omdat je 
steeds liever wil winnen. Omdat 
je steeds meer traint en dan heb 
je eigenlijk voor niets getraind. 
Op dit toernooi heb ik 1 gewon-
nen en 3 verloren, dat vind ik 
heel erg jammer. 

BLIJFT BLIJFT VERLIEZENVERLIEZEN  ALTIJDALTIJD  
STOMSTOM??  

Met judo kun je winnen of verliezen. Hoe beleeft Goos 
Stam het verliezen? Denkt hij dat het erger of  
makkelijker wordt om te verliezen als je ouder wordt? 



pagina  8 Hajimé  Juli 2013 

 

 

Het was vroeg aantreden voor 
Daniel Gefferie en Daniel Leen-
stra. Zij moesten om 9:00 uur op 
de mat staan! Daniel Leenstra 
was in een bloedvorm met al-
leen maar ippons won hij overtui-
gend al zijn partijen! Zijn handels-
merk is snel naar de grond en in 
de Kesa Gatame (leunstoel 
houdgreep) waar Daniel echt 
handig in is. Daniel behaalde 
hierdoor de 1ste plaats.  
Ook Daniel Gefferie begon goed 
aan het toernooi met twee goe-
de ippons! In zijn twee volgende 
partijen was de tegenstander te 
sterk voor Daniel maar kon hij wel 
verdiend zijn 3de plaats prijs op-

halen. 
In de tweede groep was het de 
beurt aan de grote jongens Max 
van der Heijden, Reinier Maasse, 
Lars van den Burg en Ruben van 
Rossum. Max is de laatste tijd 
goed gegroeid in zijn judo mede 
door zijn Top Judo Utrecht trainin-
gen! Met goed en sterk judo won 
Max al zijn partijen en legde hier-
mee beslag op de 1ste plaats. In 
een van zijn partijen maakte Max 
een schitterende De-ashi-barai. 
Ook Lars was goed in vorm en 
wist zijn eerste partij goed te win-
nen. De tweede werd een waar 
“gevecht” waarbij beide  
judoka’s zich een beetje lieten 
gaan. Maar de scheidsrechter 
had het goed in de hand. He-
laas verloor Lars de partij. Deze 
partij gaf Lars wel 
weer energie, 
want hij won 
daarna al zijn par-
tijen overtuigend 

SUCCESVOLLE JUDOKA’S SUCCESVOLLE JUDOKA’S   
HOUTEN HOUTEN ININ  CULEMBORGCULEMBORG  

Op het Jaarlijkse “Vrijstad Judotoernooi” zaterdag 30 
maart gehouden door Judovereniging Anton Geesink 
uit Culemborg hebben de Houtense judoka’s goed ge-
presteerd. 
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en kon tevreden zijn met zijn 2de 
plaats. Ruben begon ook over-
tuigend en won zijn eerste twee 
partijen. Helaas kon hij dit niet 
volhouden en verloor zijn twee 
volgende partijen. Door de laat-
ste partij weer winnend af te slui-
ten, legde Ruben toch nog be-
slag op de 2de plaats!!  

Voor Reinier was het een zware 
poule doordat er twee gewichts-
klassen werden samengevoegd 
waardoor Reinier in een zwaar-
dere categorie kwam. Toch ging 
hij strijdend de mat op maar kon 
geen potje breken al had hij in 1 
partij wel de kans om te winnen! 
Reinier goed gewerkt hoor!! 
De derde groep van de dag was 
een grote groep. Gelukkig hielp 
de moeder van Carel en Simon 
Schothorst mij om de judoka’s te 
ondersteunen voor de judoka’s 
werd opgeroepen op welke mat 
ze zaten. Er werd een poule ge-
noemd waarin van de 5 judoka’s 
er 4 van Houten zaten! Ik heb 
nog gevraagd of ze dit konden 
veranderen maar gezien het uit-
lopen van het toernooi kon dat 

niet meer! Liam van Hattum, Jas-
per Haarbrink, Remco Barzilaij en 
Simon Gefferie zaten bij elkaar. Ik 
zei tegen de judoka’s maak er 
een mooie pot van en neem de 
drie plaatsen mee! Het was leuk 
om te zien hoe de judoka’s met 
elkaar de strijd aan gingen. Uit-
eindelijk wist Jasper al zijn partijen 
te winnen en werd 1ste. Liam die 
nog een hele mooie Okuri ashi 
Barai maakte, werd achter Jas-
per 2de. Remco nam de 3de prijs 
mee naar huis. Helaas voor Si-
mon waren de prijzen verdeeld 
maar heeft hij goed zijn best ge-
daan. 
Alex Leenstra had al gehoord 
dat zijn broertje 1ste was gewor-
den, dus wilde hij dit zelfde ook 
gaan evenaren! Vol overtuiging 
ging hij er goed tegen aan en 
wist hij net zoals zijn broertje al zijn 
partijen te winnen. Dit leverde 
voor Alex dus ook de 1ste plaats 
op. Cedric v/d Berg vond het 
weer spannend en was zenuw-
achtig. Gelukkig was de moeder 
van Carel en Simon (Karin) bij 
hem gaan zitten om hem te on-
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dersteunen tijdens zijn partijen! 
Het ging voor Cedric niet makke-
lijk maar hij wist toch 1 partij te 
winnen en kon hij toch tevreden 
terug kijken op het toernooi. Ook 
Simon en Iliana Solaro hadden 
het moeilijk in hun poule! On-
danks de grote inzet van beide 
judoka’s wisten zij zich niet in de 
prijzen te judoën. Olivier Steen-
welle won nog wel een partij in 
zijn poule maar ook dat was net 
niet genoeg voor een prijs. 
Casper van Hussen deed dit wel 
en met drie partijen winst legde 
hij beslag op de 2de plaats. In 
een van zijn partijen maakte 
Casper een mooie uchi-mata
(beenworp) gevolgd door een 
houdgreep. Jonathan Gefferie 
was zeer gedreven en won zijn 
partijen bijna allemaal binnen de 
minuut! In zijn laatste partij had 
Jonathan een lastige judoka die 
moeilijk te werpen viel! Ondanks 
de constant aanvallende Jona-
than werd er door de scheids-
rechter de ander judoka aange-
wezen als winnaar (ik vond dat 
onbegrijpelijk) maar ja je doet er 
niets aan! Jonathan werd toch 
verdiend 2de met een “goud 
randje”. 
In de laatste groep kwamen nog 
twee judoka’s van Houten op de 
mat, Irene Hesling en Peter de 

Kruijff. Beide judoka’s begonnen 
goed en wonnen hun eerste par-
tij overtuigend. Voor Irene was 
het weer spannend en in haar 
twee volgende partijen moest ze 
tegen 2 hele sterke judoka’s 
waarbij ze zich nog aardig ver-
zette! Na deze verlies partijen 
moest ze er nog eentje en als ze 
die kon winnen zou ze nog 3de 
kunnen worden. Maar ondanks 
haar grote inzet werd het wel 
een mooie partij maar kon ze de 
winst niet pakken. Peter won ook 
zijn tweede partij overtuigend. 
Met zijn sterke tani-otoshi wist hij 
de partij te winnen. De derde 
partij verloor hij maar in de laat-
ste partij won hij weer overtui-
gend en werd hiermee 2de .  
Het was een lange maar succes-
volle dag voor de Judovereni-
ging met veel prijzen! Tevreden 
trok ik mijn loopspullen aan en 
ben via Beusichem naar huis ge-
lopen als voorbereiding voor de 
Marathon van Rotterdam 14 april 
en kwam voldaan thuis!  
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JUDOTEAM HOUTEN JUDOTEAM HOUTEN --12 12 JAARJAAR  
WORDTWORDT  33DEDE  OPOP  DISTRICDISTRICT-T-

TEAMTOERNOOITEAMTOERNOOI  MNMN  

Zaterdag 27 april was het weer zover het jaarlijkse  
District-teamtoernooi van Midden Nederland in sporthal 
’T Riet te Ede. 

Met de club namen we deel 
met 3 teams, een welpenteam, 
team -12 jaar en een team -15 
jaar! Vanwege de meivakantie 
was het best moeilijk om een 
team samengesteld te krijgen 
maar het lukte zelfs met het 
team -15 jaar dat op de vrijdag 
pas hoorde dat we mee gingen 
doen omdat we gelukkig een 
judoka van Ryu Rijkse konden 
krijgen! 

In de ochtend moesten het wel-
penteam en het team -15 jaar 
aantreden op de mat. Het wel-
penteam dat bestond uit Daniel 
Leenstra (-21kg), Alex Leenstra/
Casper van Hussen (-24kg), Jas-

per Haarbrink (-27kg), Liam van 
Hattum (-30kg) en Irene Hesling  
(-42kg), was ingedeeld met alle 
deelnemende welpenteams in 
een         poule van 6! Dat was 
leuk want dan konden we ten-
minste 5 partijen judoën! Helaas 
waren 2 gewichten niet bezet 
waardoor we altijd met een 2-0 
achterstand begonnen. 
Het team -15 jaar begon ook 
met een 1-0 achterstand! Maar 
Ruben v. Rossum (-42kg), Matthijs 
v.d Poel (-46kg) (van judo Ryu 
Rijkse), Lars v.d. Burg en Max v.d. 
Heijden begonnen gemotiveerd 
aan de wedstrijd deze ging in de 
eerste ronde tegen het team 
van Sport & Bewegen uit Vianen. 
Ruben verloor helaas zijn partij 
maar stond goed te strijden. 
Matthijs trok de stand weer gelijk 
met een winst partij! Het was nu 
taak dat Lars en Max moesten 
winnen voor de partij winst. Lars 
liet zich verrassen en Max scoor-
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de een ippon! De partij ging ver-
loren met 2-3. In de tweede ron-
de was Top Nijmegen onze te-
gen stander. Voor Ruben was 
deze tegenstander een maatje 
te groot en verloor zijn partij. In 
de partij met Matthijs wisten bei-
de judoka’s niet scoren! Matthijs 
verloor terecht op scheidsrech-
ters beslissing. Lars en Max won-
nen overtuigend hun partij. We 
verloren weer met 2-3! De derde 
partij was tegen de latere kampi-
oen Theo Meyer Sport. Alleen de 
goed draaiende Max wist zijn 
partij met sterk judo te winnen. In 
de laatste ronde was Bushi onze 
tegenstander. Ruben deed wat 
hij kon maar met zijn 37 kg en zijn 
eerste partijen -15 jaar kon hij 
geen potje breken! Ook de 
moeilijk te werpen Matthijs ver-
loor weer op scheidsrechter be-
slissing. Max en Lars wonnen hun 
partij met een ippon, en weer 
verloren we de partij met 2-3. 
Hadden we maar dat ene ge-
wicht wel!!??!!. 
Het welpenteam begon tegen 
Budo Sport Arnhem. Daniel en 
Casper verloren hun partij maar 
dat kon ook de andere kant op 
gegaan zijn. Helaas verloor Jas-
per ook zijn partij en stonden we 
dus al met 3-0 achter. Liam wist 
met sterk judo de eerste winst 

partij binnen te halen. Doordat 
Arnhem ook 1 gewicht miste 
werd de stand 4-1. Irene kon de 
stand nog op 4-2 brengen, en 
dat deed ze met een ippon 
worp en werd het tweede punt 
binnen gehaald. 
In de tweede partij moesten we 
tegen het team van Duurstede! 
Daniel won met een sterke houd-
greep en ook zijn broer Alex wist 
te winnen met een houdgreep! 
Casper had een zware partij die 
hij maar net verloor! Ook Liam 
had een zware partij waar niet in 
werd gescoord de scheidsrech-
ter besliste voor Liam! Irene was 
in top vorm en won haar tweede 
partij van de dag overtuigend. 
We wonnen de partij met 4-2. In 
de derde partij walste we over 
het team van Bushi 2. We won-
nen allemaal met ippon dus 
eindstand 5-2! We moesten hier-
na tegen Bushi 1. Dit waren de 
betere judoka’s. Daniel en Irene 
wisten alleen hun partij te win-
nen. In de laatste partij kwamen 
we uit tegen het team Ryu Rijkse. 
Ook in deze partij wonnen we 
a l l e s 
overtui-
g e n d 
dus met 
5-2!! We 
h a d -
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den nu 3 partijen gewonnen en 
daarmee zouden we toch zeker 
wel een prijs hebben behaald 
dachten we! Maar er waren 3 
teams met evenveel gewonnen 
partij punten. Nu ging tellen wie 
er de meeste gewonnen wed-
strijden hadden, hierin kwamen 
we 1 partij te kort voor de derde 
plaats. Dit was toch wel even 
zuur omdat we dachten dat we 
een prijs zouden hebben. Toch 
ben in trots op dit team want ze 
hebben zo goed judo laten zien 
met veel inzet en overtuiging. 
Proficiat met jullie 4de plek in MN. 
In de middag was het de beurt 
aan het team -12 jaar met Carel 
Schothorst (-27kg), Aron Varwijk  
(-30kg), Jonathan Gefferie  
(-34kg), Peter de Kruijff (-38kg) en 
Laurens Brackel (-42kg). We za-
ten in een poule met Ryu Rijkse 
en Judo Duurstede. Eerst moes-
ten we tegen Rijkse. We begon-
nen zeer goed met winst voor 
Carel, Aron en Jonathan waar-
door de buit binnen was. Helaas 
konden Peter en Laurens hun 
partij niet winnen, stand 3-2. 
Duurstede was de volgende hin-
dernis. Ook hier werd er door Ca-
rel overtuigend gewonnen. Aron 
had een zware partij en verloor 
met een klein verschil. Maar Jo-
nathan (die het wel moeilijk 

had), Peter en Laurens wonnen 
hun partij. Hierdoor werden we 
eerste in de poule en kwamen 
we in de kruisfinale uit tegen Bu-
do Sport Arnhem. Helaas waren 
deze judoka’s net iets handiger 
dan wij en won alleen Jonathan 
zijn partij! We konden ons op 
gaan maken voor de wedstrijd 
om de 3de plaats tegen Duurste-
de waar we al in de voorronden 
van hadden gewonnen, maar 
dat geeft geen garantie! De 
judoka’s waren gebrand want ze 
wilden de derde plaats omdat 
we deze net misten bij de wel-
pen! Er werd overtuigend gestre-
den door de judoka’s uit Houten 
en dat resulteerde in een 4-2 
winst en de 3de plaats!! We wa-
ren allemaal trots op dit behaal-
de resultaat en gingen tevreden 
naar huis! Het was een lange 
dag maar ik heb weer genoten 
van mijn judoka’s en hun nivo 
binnen het district, bedankt ju-
doka’s! Ron 
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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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GROOT HOUTEN GROOT HOUTEN HEEFTHEEFT  EENEEN  
NIEUWENIEUWE  JUDOLERAARJUDOLERAAR: :   

Gedurende het afgelopen jaar heeft Sander Mackaaij 
hard gewerkt om zijn diploma Judoleraar A te behalen. 
Judo is zijn passie en die wil hij graag overbrengen.  

Tijdens de stage-uren bij Ron van 
Lamoen en Lex van Heumen 
bleek dat hij dat met name het 
lesgeven aan kinderen leuk 
vindt: door het enthousiasme en 
de lol van de kinderen krijgt hij 
zelf ook energie!  
Om het diploma judoleraar A te 
behalen moet er 20 hele zater-
dagen les gevolgd worden, 
waarbij een deel bestaat uit the-
orie en een deel op de judomat 

plaatsvindt.  
Gedurende de opleiding wor-
den theorietoetsen gemaakt en 
maakt de nieuwe docent in op-
leiding verschillende portfolio’s. 
Daarnaast moet er een activiteit 
georganiseerd worden, kyu exa-
mens afgenomen, een jaarplan-
ning gemaakt, stage-lessen ge-
geven worden en moet de le-
raar in opleiding 
coachen bij wedstrijden. De ver-
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slagen hiervan worden gecon-
troleerd door zowel de stagebe-
geleider als door de docenten 
van de Judo Bond Nederland 
(JBN). 
Wanneer dit positief is afgerond, 
wordt als examen in Wijk bij Duur-
stede een les aan kinderen ge-
geven uit de jaarplanning. Na-
dat alles met twee examinatoren 
en de praktijkbegeleiders is geë-
valueerd is het ter plekke wach-
ten op de uitslag. Zenuwslopend 

is dat wachten! Er zijn niet veel 
judoleraren in opleiding die dit 
examen in één keer halen, want 
de exameneisen zijn heel hoog. 
Gelukkig werd het wachten van 
zowel Sander als de kinderen 
beloond, want Sander was direct 
geslaagd! Groot Houten is trots 
op zijn nieuwe judoleraar en 
hoopt dat Sander veel uren gaat 
lesgeven.  

Parelgras 3, 3994 NS  HOUTEN  
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HET KAMP 2013 WAS WEER HET KAMP 2013 WAS WEER 
TOP !!!!!!!!!!!TOP !!!!!!!!!!!  

In het weekend van 24/25 mei vond het jaarlijkse judo-
kamp van Groot Houten plaats.  
Dit jaar bij YMCA. 

Bij aankomst mochten ze weer 
hun eigen tent indeling maken, 
wat ze natuurlijk het leukst vinden 
want wie wil er nu niet met ze 
eigen vriendjes in de tent. 

Hierna konden ze even vrij spelen 
totdat de film avond begon. Dit 
was weer geslaagd en de kinde-
ren lagen dan ook laat op bed. 
De volgende ochtend was daar-
in tegen weer erg vroeg begon-
nen. Na het ontbijt hebben we 

een zeskamp gedaan dit was 
weer lachen gieren brullen. Met 
ze drieën op een step, zak lopen 
door het zand omhoog, bungy 
run ect. ect.  

Dan lekker lunchen en weer ver-
der met het volgende activiteit. 
Handboog schieten en mega 
katapult bouwen dit was ook erg 
mooi om te zien hoe ze met el-
kaar bezig waren. 
Toen was het alweer tijd om de 
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BBQ voor te bereiden en konden 
ze dus weer even vrij spelen. De 
BBQ was weer erg geslaagd. 
Ook Sander was er bij die net 
GESLAAGD was voor z’n judole-
raar A. Nogmaals gefeliciteerd 
Sander. Na de BBQ hebben som-
mige nog film gekeken maar de 
meeste waren toch al eerder 
naar bed dan vrijdag.  
Zondag ochtend was het vroeg 
om de tenten op te ruimen, en 
dan nog even ontbijten. Om 
10.00 uur zijn we vertrokken naar 
het zwembad waar ze lekker 

schoon konden weken. Lekker 
nog wat gegeten en gedronken 
en toen was het alweer voorbij. 
Maar weer erg geslaagd. 
Ook wil ik Georget v/d Burg,  
Mariska v/d Bosch en Leon Jon-
gerius  hartelijk bedanken voor 
hun hulp tijdens het kamp top. 
Ook de kinderen bedankt voor 
het leuke weekend en graag 
volgend jaar weer. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Dennis  
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Op de jaarlijkse clubkampioen-
schappen waren er bijna 70 
judoka’s die uit gingen maken 
wie er clubkampioen ging wor-
den in zijn of haar poule. We 
hadden de judoka’s onderver-
deeld over 16 poules op gewicht 
en leeftijdscategorieën. De pu-
blieke belangstelling was ook 
groot en de sfeer was goed. De 
judoka’s zetten hun beste been-
tje voor om clubkampioen te 
worden. De ouders genoten 
zichtbaar van de wedstrijdjes 
van hun zoon/dochter. Ook de 
catering was weer goed ver-
zorgd door Bert Baars. De oudere 
judoka’s en vrijwilligers droegen 
ook hun steentje bij in de vorm 
van scheidsrechter, tafelschrijven 
EHBO ect. om deze clubkampi-
oenschappen tot een succes te 
laten worden. Nadat alle wed-
strijden waren afgelopen gingen 
we over tot de bekendmaking 
van de “Judoka van het Jaar”. Ik 
hoefde het bijna zelf niet meer te 
zeggen want iedereen riep Max 
van der Heijden. Max verdiende 

deze titel omdat hij zo’n groei 
heeft doorgemaakt in zijn wed-
strijdjudo. Mede door de extra 
trainingen met Top Judo Utrecht 
presteert Max goed op grote 
judotoernooien. Zo werd hij o.a. 
2de op het Hoogland internatio-
naal judotoernooi. Ook gaat 
Max regelmatig mee om de jon-
gere judoka’s te coachen wat hij 
leuk en goed doet. Max kreeg 
de wisselbeker overhandigd van 
Aron van Kesteren die vorig jaar 
de Judo van het jaar was. 
De overige prijs winnaars waren:  

CLUBKAMPIOENSCHAPPENCLUBKAMPIOENSCHAPPEN  
1 1 JUNIJUNI  20132013  

Max van de Heijden “Judoka van het Jaar” 
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2de Plaats: Diego Mulder, Flint Schoonbrood, Arthur 
Vos, Daniel Leenstra, Sam van Winkelhoff, Emma 
Johan Sousa, Simon Gefferie, Ivar van Vliet, Tommy 
Schevers, Yoeri Steenman, Jesper Wagenaar, Carel 
Schothorst, Jonathan Gefferie, Paul van Broek, Men-
no Peijnenborgh, en Lars v/d Burg. 

3de Plaats: Casper Rolink, Duuk Hoeks, Kay de Vos, 
Thijmen Lansing, Alex Leenstra, Jasper Haarbrink, Tris-
tan van Dijk, Huub van der Horst, Gerben Bootsma, 
Aron Varwijk, Reininer Maasse, Goos Stam, Dilijn van 
Hetten en Olaf Kemerink. 

1ste Plaats: Kai v/d Berg, Tjerk Buwalda, Hessel Olij-
hoek, Daniel Gefferie, Koen Meuken, Oliver Vincent, 
Casper Hussen, Liam van Hattum, Cedric van de 
Berg, Klaas Conijn, Jochem Geuze, Bram Straat-
mann, Peter de Kruijff, Aron van Kesteren, Laurens 
Brackel en Max v/d Heijden. 
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CLUBKAMPIOENSCHAPPENCLUBKAMPIOENSCHAPPEN  
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GEFELICITEERD!GEFELICITEERD!  
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11EE  DAN DAN EXAMENEXAMEN  MARTIJN MARTIJN 
MEIJER, 22 MEIJER, 22 JUNIJUNI  2013 2013 TETE  EDEEDE  
Zaterdag 22 juni was het dan eindelijk zo ver.   

Ik mocht op voor mijn zwarte 
band examen judo. 
Sommigen van jullie zullen wel 
denken. Jij zwarte band exa-
men??? Maar jij bent toch al 
lang zwarte band!! Nou dat zal ik 
dan maar even uitleggen. 
Het begon allemaal drie en een 
half jaar geleden. David, mijn 
zoon, ging voor het eerst naar 
Judo. Hij was toen nog maar 5 
jaar en begon op de zaterdag 
ochtend in de les bij meester 
Alexander. De groep was toen al 
best wel groot en groeide nog 
verder. De groep werd toen te 
groot voor een leraar. 
 
Ik had ik toen nog nooit judoles 
gekregen en was dus eigenlijk 
nog witte band. 
Ik was toen al wel zwarte band 
jiu jitsu. Jiu jitsu is net als judo een 
Japanse zelfverdediging sport. 
Sterker nog uit het jiu jitsu is het 
judo ontstaan. Ik wist dus best al 
wat af van Judo. 
 Ik bood aan om meester 
Alexander te helpen met de les. 
In eerste instantie was hij een 

beetje terughoudend maar toen 
de groep nog wat verder groei-
de hebben we besloten om de 
les een keer samen te gaan ge-
ven. Tijdens die les droeg ik mijn 
zwarte band.  De les is toen zo 
goed bevallen dat we de lessen 
op zaterdag nog steeds samen 
doen. 
 
Tijdens de gradaties maakt sen-
sei Lex van Heumen altijd een 
beetje reclame voor zijn eigen 
judo uur voor de papa's en de 
mama's. De groep waarbij ik as-
sisteerde werd ook steeds beter. 
Dus besloot ik dat het voor mij tijd 
werd om ook op judo te gaan. 
Na 3 maande met de groep van 
Lex mee getraind te hebben, 
kwamen er weer gradaties aan. 
Ik mocht toen examen afleggen 
voor de Blauwe band. 
 
Anderhalf jaar nadat eerste judo 
examen was het dan zo ver: Ik 
kreeg van Lex toestemming om 
zwarte band examen judo te 
gaan doen. 
Maar als je denkt dat dat van 



pagina  25 Hajimé  Juli 2013 

 

 

zelf is gegaan heb je het wel 
even mis. In het jaar na mijn brui-
ne band examen hebben Edwin 

(mijn judo maatje) en ik er  heel 
hard voor getraind. Niet alleen 
op de judovereniging in Houten 
maar ook in Utrecht  bij Joop 
Mackaay en Henny Stomphorst. 
We zijn zelfs nog een aantal ke-
ren naar Ede gegaan om daar 
te trainen bij Edgar Kruyning. 
 
Nou daar gingen we dan: On-
danks de goede voorbereiding 

was ik toch best wel een beetje 
zenuwachtig. David en Alexan-
der zaten als supporter op de 

tribune en Lex die kon 
mee kijken bij de exa-
men commissie. 
 
Het examen ging ei-
genlijk wel heel goed. 
Zo goed zelfs dat de 
examen commissie na 
14 minuten al had ge-
zien dat ik het niveau 
van de zwarte band 
wel  bereikt had. Het 
examen werd afgebro-
ken en het feest vieren 
kon beginnen. 
Toch vind ik het wel 
jammer dat ik het exa-
men niet helemaal af 
heb mogen maken. 
We hebben er zo hard 
voor gewerkt. Dan is 
het ook leuk om te la-

ten zien wat je allemaal geleerd 
hebt. 
 
Dus train hard en geniet van het 
resultaat.  
Ik wens iedereen een heel fijne 
vakantie en zie jullie weer in het 
nieuwe seizoen. 
 
Met sportieve groet 
Martijn Meijer   
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* Hoe oud ben je? 
10 jaar. 
* Hoelang zit je op 

judo? 
Ongeveer 3 jaar, denk ik. 
* Welke band heb 

je? 
Geel met twee oranje 
slippen. 
* Wie is je judoleraar? 
Alexander en Ron. 
* Doe je ook mee aan judo toernooien? 
Ja, tuurlijk! 
* Heb je al veel gewonnen? 
Ja, gelukkig wel. 
* Welk toernooi vond je het leukst? 
Team-toernooi, want je bent als team verantwoordelijk en niet als per-
soon alleen. En de clubkampioenschappen omdat die zo gezellig zijn! 
* Wat vind je het leukst aan judo? 
De toernooien, maar dan vooral als ik win. En dat ik Ron help als assis-
tent bij de training op de dinsdagmiddag vind ik ook leuk. En natuurlijk 
de trainingen en het judokamp! 
* Wat is je favoriete worp? 
De harai-goshi (wegvegen-heupworp) 
* Heb je broers of zussen ? 
Ja, mijn  broertje Simon. 

IN DE SPOTLIGHT!!!!!!!!!!IN DE SPOTLIGHT!!!!!!!!!!  

CAREL SCHOTHORSTCAREL SCHOTHORST  
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* Zo ja, zitten die ook op judo? 
Ja en hij heeft een witte band. 
* Hebben papa of mama ook gejudood? 
Ja, mijn vader. 
* Welke hobby’s heb je nog meer? 
Buiten spelen, lezen, met Lego bouwen. 
* Op welke school zit je? 
De Bijenkorf. 
* In welke groep? 
Nu groep 6 en vanaf september in groep 7. 
* Heb je ook vriendjes /vriendinnetjes die judoën? 
Ja, Casper en Rens. 
* Heb je nog een vraag voor Groot Houten? 
Ik heb een paar vragen: 
1. Wanneer gaan we naar de nieuwe dojo? 
2. Komen er binnenkort ook slippers met het GH-logo? Dat zou ik 

wel stoer vinden! 
3. En ik zou het leuk vinden als de grote jongens zoals Max en Leon 

wat voordoen op de clubkampioenschappen, of als wij met de 
wedstrijdploeg een mooie judo-demonstratie kunnen geven bij-
voorbeeld bij het Rode slippentoernooi. Vinden jullie dat ook een 
goed idee? Lijkt mij echt vet! 
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CONCEPTCONCEPT  
WEDSTRIJDKALENDER WEDSTRIJDKALENDER   

Wedstrijd kalender 2013-2014 (concept) 

21-09-2013 DK Senioren Dames en Heren 

28-09-2013 Instapwedstrijd 

06-10-2013 Open Schijndelse 2013 

12-10-2013 DK – 12 jaar 

16-11-2013 Instapwedstrijd 

7/8-12-2013 Frans Odijk toernooi 

08-12-2013 NK teams – 17 jaar Dames en Heren 

18-01-2014 Instapwedstrijd 

25-01-2014 DK Dames / Heren – 21 jaar 

01-02-2014 Rodeslippentoernooi 

08-02-2014 NK – Dames / Heren 21 jaar (Nijmegen) 

22-02-2014 DK jongens en meisjes – 15 jaar 

02-03-2014 Groot Houten toernooi 

08-03-2014 NK – 15 jaar 

15-03-2014 DK Dames en Heren – 18 jaar 

05-04-2014 NK Dames en Heren – 18 jaar (Emmen) 

12-04-2014 Instapwedstrijd 

26-04-2014 District Teamwedstrijden 

10-05-2014 District toernooi – 12 jaar 

07-06-2014 Clubkampioenschappen 
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NAAM  GEBJAAR 29-09 10-11 19-01 20-04 TOTAAL 
BERG Cedric van den 2004 11 50 20 50 142 
BERG (2007) Kay van den 2006 0 0 10 20 30 
BOOTSMA Gerben 2004 0 0 0 28 28 
CONIJN Klaas 2004 0 0 0 15 15 
EIKELBOOM Jens 2004 0 0 0 11 11 
GEFFERIE Daniel 2005 40 0 0 50 110 
GEFFERIE Simon 2004 20 0 0 50 70 
HATTUM Liam van 2004 50 37 50 40 250 
HESLING Irene 2004 50 50 40 30 190 
HOGENBIRK Guido 2004 20 40 20 20 100 
LAHIANI Job 2006 0 0 0 21 21 
LANSING Thijmen 2005 0 0 0 21 21 
LEENSTRA Daniel 2006 50 50 50 40 257 
LINDHOUT Jens 2005 0 0 20 10 40 
MAST Lucas 2006 0 0 0 20 20 
MEUKEN Koen 2005 35 0 50 50 285 
OLIJHOEK Hessel 2005 0 0 0 30 30 
OPPELAAR Mika 2005 20 0 0 21 86 
POL Sjoerd 2002 0 0 0 10 30 
SALEMINK Tom 2005 0 0 0 17 17 
SCHEVERS Viggo 2004 0 10 17 20 57 
SCHOTHORST Carel van 2003 30 31 45 45 162 
SCHOTHORST Simon van 2004 0 0 30 20 50 
SOLARO Iliana 2003 21 20 0 20 111 
STEENMAN Joeri 2004 47 0 25 30 227 
TEUNISSEN Joost 2005 0 0 0 20 20 
TEUNISSEN Matthijs 2005 0 0 0 18 18 
VOS Kai de 2005 0 0 0 20 20 

INSTAP INSTAP TOERNOOITOERNOOI    
RESULTATENRESULTATEN  SEIZOENSEIZOEN    
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Zondag 27 Januari  
Judotoernooi Groesbeek 
Olivier Steenweel 3de plaats 
Casper van Hussen 2de plaats 
Ruben van Rossum 1ste  plaats 
Carel Schothorst, Jasper Haar-
brink, Max van der Heijden en 
Lars van den Burg net buiten de 
prijzen. 
 
Zondag 2 februari  
Internationaal Judotoernooi 
Hoogland 
Max van der Heijden 2de plaats 
en een super mooie worp 
Aron van Kesteren 1ste plaats 
Lars van den Burg en Menno Peij-
nenborgh buiten de prijzen. 
 
Judotoernooi in Lommel (België) 
13 en 14 april 
Goos Stam werd overtuigend 
1ste. Aron van Kesteren en Ru-
ben van Rossum behaalden een 
mooie 3de plaats. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Judotoernooi Berlicum in  
St. Michielsgestel 
1ste Plaats voor Jasper Haarbrink, 
2de plaats voor Simon Gefferie, 
Liam van Hatum en Casper van 
Hussen.  
 
District Toernooi MN 11 mei 
Er waren 3 judoka’s met een 2e 
plaats (Peter de Kruijff, Carel 
Schothorst en Simon Gefferie. 
Jonathan Gefferie werd 1ste . 
Casper van Hussen viel net bui-
ten de prijzen. 
 
Heidetoernooi zaterdag 15 juni  
Jonathan Gefferie 1ste plaats, 
Irene Hesling, Casper van Hussen 
en Aron van Kesteren 2de plaats, 
Carel Schothorst, Liam van Hat-
tum, Daniel Gefferie, Simon Gef-
ferie, Ruben van Rossum en Max 
van der Heijden 3de plaats. 

UITSLAGEN UITSLAGEN DIVERSEDIVERSE    
TOERNOOIENTOERNOOIEN  20132013  
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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 
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 
Bert Baars 
penningmeester@judogroothouten.nl 
Dovenetelhof 43 
3991 GA  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 januari 2013 
De contributie bedraagt voor: 
- jeugdleden tot en met 17 jaar  € 65,00 per half jaar; 
- jongeren van 18 tot en met 22 jaar € 80,00 per half jaar; 
- leden van 23 jaar en ouder   € 94,00 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). Judove-
renging 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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