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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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Het judojaar zit er alweer bijna 
op. Een goede aanleiding om 
wat terug te blikken en ook al-
vast vooruit te kijken naar het 
nieuwe seizoen. 
 
In mei werd bekend dat de ge-
meente sporthal Den Oord wil 
gaan slopen, ons thuis. Den Oord 
zou dan in 2015 of daaromtrent 
verdwijnen. Dit besluit roept bij de 
verschillende gebruikers van Den 
Oord gemengde reacties op. 
 
Het judobestuur heeft begrip 
voor de plannen van B & W. 
Maar wij vinden vanzelfsprekend 
wel dat er naar een passende 
oplossing voor de judo moet wor-
den gezocht. Wij zijn helemaal 
niet tegen verhuizen, maar dan 
wel graag naar een nieuwe aan-
leun bij een andere sporthal of 
school. Liefst een plek waar we 
onze matten permanent kunnen 
laten liggen.  
De komende tijd zal het judobe-
stuur gebruiken om samen met 
de gemeente naar een goede 
oplossing te gaan kijken.  
Simon Peijnenborgh en ik heb-
ben in mei een eerste gesprek 

hierover gevoerd met wethouder 
Herman Geerdes. 
 
Het bestuur probeert ieder jaar 
buiten het judo om twee leuke 
verenigingsactiviteiten te organi-
seren, zoals een judokamp, een 
bezoek aan een Top-judo-
toernooi of een voetbalwedstrijd. 
Gezelligheid staat daarbij voor-
op. Op 15 mei gingen we met 
een flinke ploeg naar FC 
UTRECHT-AZ. Een wedstrijd die 
was omgeven met emoties en 
verdriet door het vreselijke onge-
luk van voetballer Mihai Nesu op 
het trainingsveld. Utrecht was 
daarom tot op het bot gemoti-
veerd om iets moois te laten zien 
en onze kinderen en hun ouders 
hebben daarom van een impo-
sante 5-1 zege kunnen genieten. 
 
Over topsport gesproken: wie 
onze judotoppers via internet of 
de tv volgt, heeft gezien dat een 
aantal van hen langzaamaan in 
topvorm komt. Zeker Edith Bos. Ze 
wisselt tegenwoordig vaker van 
kapsel dan van judopak. Haar nu 
zwarte haren geven blijkbaar 
oerkracht. Edith won maar liefst 

Juni 2011 
SCHRIJVERIJENSCHRIJVERIJEN  

http://www.cocopazzo.nl
http://www.restaurantzott.nl
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drie Grand-Slamtoernooien op rij, 
waaronder de EK.  
Henk Grol, die vorig jaar een cli-
nic bij onze vereniging gaf, stelde 
bij de EK teleur. Maar zijn zusje 
neemt nu even het stokje over 
binnen de familie Grol. Carla 
heeft namelijk de European Cup 
in Orenburg op haar naam ge-
schreven. Ze won al haar partijen 
op ippon. Dit heeft veel weg van 
onze Henk in vroegere jaren, die 
ook altijd voor de volledige winst 
ging. 
 
Ons judojaar wordt als altijd afge-
sloten met de Clubkampioen-
schappen en de Graduaties. 
Tijdens de Clubkampioenschap-
pen op 4 juni zag ik weer lekker 
veel strijd en mooi judo. Ondanks 
het Hemelvaartweekend namen 
toch 60 judoka’s deel. Jongens 
en meiden, dat was hartstikke 
goed! Ik zeg tegen jullie: doe ook 
lekker vaak mee aan toernooien 
buitenshuis. Door vaak wedstrij-
den te doen, leer je veel en word 
je steeds beter. En dan sta je mis-
schien net als Leon Jongerius dit 
jaar straks ook een keer op een 
NK! 
Leon werd vanwege zijn goede 
judoprestaties uitgeroepen tot 
judoka van het jaar. Hartstikke 
leuk was het geroffel op de mat 

van alle kinderen die Leon toe-
juichten toen hij de wisselbeker 
kreeg. 
Giovanni Mulder liet op het podi-
um de nieuwe trainingpakken 
zien die de kernploeg krijgt, 
dankzij sponsor G4s Cash Soluti-
ons (waardetransport). 
 

We hebben inmiddels een hele 
kledinglijn met het Groot Houten 
logo. Een leuk verjaardagsca-
deau, zo liet Goos Stam zien.  
Hij was op de toernooidag jarig. 
Hij kreeg van zijn 
ouders een tas en 
een sweat-shirt en 
mocht die uitpak-
ken voor de wed-
strijden begonnen.  
 
Heb je zelf ook be-
langstelling:  
kijk op www.groothouten.nl. 
 
Namens het bestuur wil ik alle 
vrijwilligers die de Clubkampioen-
schappen en de Graduaties or-
ganiseren heel hartelijk bedan-
ken. Dit geldt ook voor alle ande-
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ren die zich in het afgelopen jaar 
voor de vereniging hebben inge-
zet. 
 
Zonder vrijwilligers geen vereni-
ging. Van jullie moeten we het 
dus hebben! Ik doe daarom op 
deze plaats een oproep aan alle 
lezers die nog geen vrijwilligers-
werk voor de vereniging doen. 
Meld je bij een van de bestuurs-
leden. 
Er is door het jaar heen van alles 
te doen, bijvoorbeeld bij onze 
eigen toernooien of graduaties. 
Denk aan zaken als EHBO of ta-
felschrijven, het organiseren van 
de Sinterklaasviering of het verko-
pen van koffie of koek bij een 
toernooi. Ook hebben we 
judoka’s of ouders nodig die zin 
hebben om langs de matten 
judoka’s te begeleiden. Je tijdsin-
vestering is beperkt en je krijgt er 
echt veel plezier voor terug. Zin 
om na de vakantie wat te doen? 
Wacht dan niet langer en pak 
gewoon de telefoon. De tele-
foonnummers van het bestuur 
staan achterop de Hajimé. 
 
Wij hebben de lessen planning 
voor volgend jaar rond. Deze 
staat verderop in de Hajimé en 
komt ook in de flyer te staan met 
lesseninformatie, die in de groe-

pen wordt uitgedeeld, en op 
www.groothouten.nl. 
 
Kijk de nieuwe lesseninformatie 
en de jaarplanning goed door! 
Dan ben je snel op de hoogte 
van je programma. Noteer aan-
gegeven data alvast in je agen-
da, om niets te vergeten. 
Om homogene groepen met 
voldoende judoka’s te krijgen, 
hebben we net als in andere 
jaren een aantal groepen sa-
mengevoegd. Bij sommige ju-
doka’s verandert hun lestijd. 
Mocht dat niet goed schikken, 
dan is overleg met de docent 
mogelijk over een alternatief. 
 
Ik hoop dat het afgelopen jaar 
voor iedereen sportief goed ge-
slaagd is en dat er weer lekker is 
getraind, gestreden, gewonnen 
én gelachen.  
 
Namens het bestuur en de do-
centen wens ik iedereen een 
heel fijne vakantie toe. Hopelijk 
zien wij iedereen na de vakantie 
weer gezond en uitgerust terug. 
 
Groet! 
 
Herman Schilperoort 
 
voorzitter 

http://www.groothouten.nl
http://www.groothouten.nl
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OP OP DEDE  VOORPAGINAVOORPAGINA  
LEON JONGERIUS JUDOKA LEON JONGERIUS JUDOKA 

VANVAN  HETHET  JAARJAAR  20112011  

Wat ging er aan vooraf…. heel veel, maar dit artikel 
hadden jullie nog tegoed. NK Judo -17 jaar op 9 April 

Leon Jongerius was geplaatst 
voor het Nederlands Kampioen-
schap omdat hij twee weken 
eerder 2e was geworden binnen 
het District. 
Leon was wat gespannen maar 
had er veel zin in. In de eerste 
partij moest hij tegen Hans van 
Montfoort uit Zuid Holland. Leon 
begon sterk en kreeg aardig vat 
op zijn tegenstander. Helaas 
werd Leon verrast en verloor zijn 
partij. In de herkansing kwam hij 
tegen Maarten van Tunen ook 
uit Zuid Holland. Ook in deze par-
tij liet Leon zien dat hij wilde win-
nen met een goede balansver-
storing kwam Leon er goed voor 
maar kon niet genoeg doortrek-
ken waardoor hij werd overge-
nomen voor een ippon. Ondanks 
zijn 2 verlies partijen kon Leon 
toch terugkijken op een goed 
gejudood kampioenschap want, 
hij had zeker kans gehad. 
Bij de jaarlijkse clubkampioen-

schappen is Leon judoka van het 
jaar geworden op basis van zijn 
2e plaats op het district wat hem 
een plaatsing voor het Neder-
lands Kampioenschap -17 jaar 
opleverde.  
 
Een 1ste plaats op het sterke KAN-
toernooi in Arnhem en zijn door-
zettingsvermogen na een lang 
blessure leed bracht Leon tot 
deze titel.  

Uit handen van de 
vorige Judoka van 
het Jaar (2010) Diede 
van Beek kreeg Leon 
een mooie beker die 
hij een jaar mag be-
wonderen en poet-
sen.  

 
Diede kreeg een 
replica van de 
beker als aan-
denken. 
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INSTAPTOERNOOI INSTAPTOERNOOI   
CULEMBORG 16 APRILCULEMBORG 16 APRIL  

Er waren weer veel judoka’s vertegenwoordigd van 
Groot Houten op het instaptoernooi waaraan beginnen-
de judoka’s hun wedstrijdervaring kunnen op doen. Met 
maar liefs 31 judoka’s waren we 1 van de hoofd leve-
ranciers van het toernooi!! 

De volgende judoka’s behaal-
den een oorkonde van: 
50 punten 
Jan Bijsterbosche, Frederique 
Deetman, Olivier Steenwelle  
100 punten 
Naut van Dussen, Alex Leenstra, 
Stan Nuijten, Thomas van Steen 

150 punten 
Kenny Mahadewsing  
 
Kijk in het schema op de volgen-
de bladzijde hoeveel punten je 
hebt en misschien behaal je de 
volgende keer ook een oorkon-
de. Doe je best!! 

Judovereniging Duurstede organiseert veel toernooien 
voor de jeugd waaraan onze judoka’s regelmatig aan 

WITTEWITTE--GELE GELE BANDENBANDEN  TOER-TOER-
NOOINOOI  WIJK BIJ DUURSTEDE WIJK BIJ DUURSTEDE   

9 APRIL9 APRIL  

Ook nu weer gingen veel jud-
oka’s naar het witte-gele ban-
den toernooi. 
De judoka’s van Groot Houten 
deden goed hun best om een 
prijs te pakken: Max Vreeburg 
werd 1ste, Stan Nuijten 2e en Fre-
derique Deetman behaalde een 

mooie 3e plaats. 
Alex Leenstra, 
Lucas Kreling en 
Geert Kamminga 
vielen net buiten 
de prijzen. 

pagina  9 Hajimé  Juni 2011 

BEHAALDE BEHAALDE PUNTENPUNTEN  INSTAPINSTAP  
TOERNOOIENTOERNOOIEN  TOTTOT  EINDEIND    

SEIZOENSEIZOEN  20102010--  20112011  
Naam  22-jan-11 16-apr-11 TOTAAL 
Remco BARZILAIJ 30 20 120 
Jan BIJSTERBOSCH 0 17 87 
Jim van den BOS 0 27 27 
Frederique DEETMAN 0 20 62 

Joris DEKKER 0 17 17 
Shannen DRAAIJER 0 20 20 
Naut van den DUSSEN 11 30 106 
Johnathan GEFFERIE 33 45 165 
Jochem GEUZE 20 42 99 
Jasper HAARBRINK 0 40 40 
Peter de KRIJFF 0 10 10 
Braison van der KUIL 0 20 20 
Alex LEENSTRA 40 40 130 
Kenny MAHADEWSING 0 35 162 
Koen MEUKEN 0 20 20 
Siem MUUSZ 50 30 180 
Stan NUIJTEN 40 40 120 
Mika OPPELAAR 0 10 10 
Luuk te RIETMOLE 12 40 150 
Jurgen SPITSBAARD 0 20 20 
Thomas van STEEN 50 30 110 
Joeri STEENMAN 0 25 25 
Olivier STEENWELLE 0 50 50 
Celeste STEFFENS 0 30 30 
Aron VARWIJK 30 10 110 
Hadeweg VERBRUGGEN 0 17 17 
Marijn ter WEEME 10 10 20 
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Sinds een aantal maanden ver-
vult hij zijn rol op de voorgrond en 
ondertussen judoot zijn zoon zeer 
verdienstelijk in het wedstrijdteam 
en bij Topjudo Utrecht. 
 
Voor het bestuur lag het voor de 
hand om hem te benaderen 
voor de “buiten de judomat acti-
viteiten” i.v.m. de bestuurswisse-
ling die tijdens de ALV is bespro-
ken. 
 
Over wie hebben we het eigen-
lijk? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inderdaad, de vader van onze 
judoka Giovanni Mulder. 
 
De eerste wapenfeiten van Den-
nis zijn daarbij niet ongemerkt 
gebleven, de kleding voor Groot 
Houten met in het bijzonder het 
trainingspak voor de wedstrijd- 
judoka’s zoals die afgelopen 
clubkampioenschappen is ge-
showd. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Omdat Dennis niet direct op de 
foto wilde, is een beetje wazig 
exemplaar geplaatst. 
 
In de volgende Hajimé zal hij het 
één en ander over zichzelf vertel-
len, met een scherpe foto, 

ININ  DEDE  SPOTLIGHTSPOTLIGHT  
Geruime tijd heeft hij zich bewogen achter de schermen 
van Judovereniging Groot Houten en was hij altijd be-
reid om de handen uit de mouwen te steken.  

Dennis Mulder 
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JUDOTOERNOOI JUDOTOERNOOI ININ  BELGIË BELGIË 
17 APRIL17 APRIL  

Op 17 april moest een aantal judoka’s vroeg op voor 
een judotoernooi in België. 

Max van der Heijden moest als 
eerste aantreden op dit internati-
onaal toernooi. Met goed judo 
en 100% inzet ging Max er tegen 
aan in zijn partijen. Helaas viel hij 
net buiten de prijzen maar kon 
met een opgeheven hoofd het 
toernooi verlaten en was toch 
tevreden met zijn 4e plaats. In de 
volgende groep moesten Men-
no Peijnenborgh, Aron van Keste-
ren, Lars van den Burg en Diede 
van Beek de mat op. Menno 
had een top dag die dag.  
Met goed en sterk judo behaal-
de hij een verdiende 1ste plaats.  
Ook Aron deed super zijn best 
om op het hoogste schavot te 
komen. Helaas lukte dit hem net 

niet maar met een 2e plaats kon 
hij terug kijken op een goed toer-
nooi.  
Lars van den Burg en Diede van 
Beek maakten het compleet 
met allebei een 3e plaats. De 
groep kon tevreden naar huis 
gaan met bijna een 100% score. 
Top gedaan judoka’s van Hou-
ten!  
Ron. 
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JUDOTEAMS JUDOTEAMS STRIJDENSTRIJDEN  OPOP  
HETHET  DISTRICTSTOERNOOI DISTRICTSTOERNOOI 
VANVAN  MIDDEN NEDERLANDMIDDEN NEDERLAND  

 
Onze club was op 7 mei op het Districtskampioen-
schap van MN vertegenwoordigd met een welpen-
team en een team jongens -12 jaar. 

Het welpenteam met Alex Leenstra 
(-21kg), Remco Barzilaij (-24kg), Jona-
than Gefferie (-27kg), Luuk t Rietmole 
(-30kg), Laurens Brackel (-34kg) en 
Max Vreeburg( -38kg). Het team 
begon een beetje gehavend aan 
het toernooi. Jonathan had een on-
gelukje gehad en kon niet mee 
doen en we hadden ook het ge-
wicht -42 kg niet. We begonnen dus 
al met een 2-0 achter stand.  
 
We zaten in een poule met drie an-
dere teams. Als eerste moesten we 
tegen het team van Budo Sport Arn-
hem. Alex was nog niet helemaal 
wakker en verloor zijn partij. Remco 
vond het allemaal spannend en 
moest even wennen maar kon he-
laas niet zijn partij winnend afsluiten. 
Ook Luuk moest ondanks zijn goede 
inzet het onderspit delven en verloor. 
Laurens bracht de eerste punten 
binnen. Met sterk judo wist hij een 
mooie waza-ari te scoren en hield 
dat goed vast. Ook Max was lekker 
begonnen. Met een ippon won hij 
overtuigend zijn partij. Helaas was dit 

niet genoeg voor de totale wist want 
die ging naar het andere team. 
 
De tweede partij ging tegen het 
team van Veenendaal. Alex was 
inmiddels goed wakker en wist zijn 
tegenstander 25 sec vast te houden. 
Alleen Max wist nog zijn partij te win-
nen. De rest moest helaas de winst 
aan de tegenstander laten. In de 
laatste ronde tegen het team van 
Bushi hadden we niets te vertellen. 
Alleen Luuk wist zijn partij te winnen 
met een waza-ari.  
 
Ondanks het verlies hebben de ju-
doka’s zich goed gehouden en kun-
nen ze volgend jaar revanche ne-
men. Het jongensteam -12 jaar met 
Kenny Mahadewsing (-27kg), Gio-
vanni Mulder (-31kg), Goos Stam en 
Ruben van Rossum (-34kg), Aron van 
Kesteren (-38kg) en Menno Peijnen-
borgh (-42kg) begon ook gehavend. 
Giovanni was ziek en Aron was iets te 
zwaar voor zijn gewichtsklasse. We 
moesten het team een beetje gaan 
verschuiven. Gelukkig wilde Luuk  
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DISTRICTSTOERNOOIDISTRICTSTOERNOOI  
--10 10 JAARJAAR  ENEN  --12 12 JAARJAAR  

21 21 MEIMEI  
Op het districtstoernooi van 21 mei behaalden we een 
100% score. 

van het welpenteam meedoen voor 
Giovanni en kon Goos een gewicht 
doorschuiven. Het was helaas niet 
de sterkste opstelling maar het was 
niet anders. 
 
We zaten met twee andere teams in 
een poule. In de eerste partij moes-
ten we tegen het team van Ryu Rijk-
se. Kenny begon sterk en wist al snel 
te scoren maar tien seconde voor 
het einde van de partij werd hij toch 
verrast en verloor hij de partij. Voor 
Luuk was het helemaal zwaar maar 
hij deed zijn best maar kon niet win-
nen van zijn sterke tegenstander. 
Ruben scoorde een mooie ippon. 
We konden de partij nog winnen. 
Alleen Goos en Menno moesten hun 
partijen nog winnen. Menno deed 

dat wel alleen Goos wist zijn tegen-
stander niet te verrassen en verloor. 
En zo verloren wij ook de wedstrijd. 
We hadden nog steeds kans op de 
volgende ronde als we van het 
team van Tomoda zouden winnen. 
Kenny begon weer goed maar ook 
hier werd hij op het einde van de 
partij verrast en verloor. Luuk verloor 
ook zijn partij. De sleutel partij was 
die van Ruben. Ruben vocht wat hij 
kon maar zijn tegenstander was te 
sterk en hij verloor. Goos en Menno 
wonnen de partij maar we wisten 
dat we waren uitgeschakeld. 
 
Het was jammer dat we zoveel pech 
hadden met de teams maar we zijn 
hierdoor gebrand om volgend jaar 
weer sterk terug te komen. 

Alex Leenstra behaalde bij de 
categorie -10 jaar en 3e plaats in 
zijn gewichtsklasse. Aron van Kes-
teren was oppermachtig in zijn 
klasse -42 kg. Met loutere ippons 
won hij al zijn partijen en behaal-
de een 1ste plaats. Ook Menno 
Peijnenborgh knokte zich door 

zijn poule en kon uiteindelijk de 2e 
plaats in ontvangst nemen. Ook 
Lars van den Burg wist met sterk 
judo de 2e plaats te behalen. Het 
toernooi verliep zeer vlot en voor-
dat we het wisten, stonden we 
alweer buiten. Top gedaan jon-
gens. 
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HYGIËNEHYGIËNE  
Hygiëne is een belangrijk onderdeel voor het veilig 
kunnen judoën. Daar staan we meestal niet direct bij 
stil en meestal rennen we, in jeugdig enthousiasme, de 
judomat op om onze sport te beoefenen. 

Daarom een aantal tips, eigenlijk zijn ze vanzelfsprekend, om de hygi-
ëne binnen Groot Houten te verbeteren: 
• zorg voor korte nagels van handen en voeten; 
• gebruik slippers of schoenen als je niet op de judomat staat; 
• zorg dat je voeten schoon zijn als je op de judomat staat, vooral in de 

zomer is dit een punt van aandacht als de judoka’s in hun vrije tijd 
gebruikmaken van open schoeisel; 

• was je handen na een bezoek aan het toilet (als de tegenstander je 
vastpakt zou je het zelf ook wel fijn vinden dat zijn handen schoon 
zijn); 

• zorg ervoor dat je judopak schoon is (gooi het niet in je tas en pak het 
de week erop er weer uit); 

• controleer voor je gaat sporten of je niet naar zweet stinkt (is dit wel 
het geval doe dan deodorant op, of indien je er tijd voor hebt, neem 
een douche); 

• nuttig geen eten of drinken op de judomat; 
• als je de douche van de sportzaal gebruikt, draag dan uit voorzorg 

slippers om voetinfecties te voorkomen; 
• ruim je rommel op, ook in de kleedkamer; 
• drink niet uit de waterfles van je medejudoka. Virussen, bacteriën en 

schimmels zijn heel makkelijk over te brengen via de mondstukjes van 
de waterflesjes; 

• was je fles na elke training en/of wedstrijd liefst in de vaatwasser; 
• bloedende wonden moeten onmiddellijk worden ontsmet en toege-

dekt; 
• bloedvlekken op de vloer cq judomat moeten onmiddellijk worden 

verwijderd. 
Door deze tips na te leven, verbeteren we de hygiëne binnen Groot 
Houten en kunnen we met een veilig gevoel de judomat betreden. 
Het bestuur 
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BLESSURES?BLESSURES?  
 

Sporten is goed, maar wat 
als het nu een keertje wat 
minder gaat omdat je een 
blessure hebt? 

In de komende uitgaven van de 
Hajimé zal een aantal artikelen 
verschijnen waarin we dieper in 
gaan op de verschillende blessu-
res. 
 
Twintig procent van de blessures 
die bij judo ontstaan, betreft een 

blessure aan de 
schouder (bron: judo-
bond). Je kunt hierbij 
denken aan overrek-
kingen, luxatie (uit de 
kom), scheuringen 
van spieren en pezen 

en botbreuken. Vaak ontstaan 
deze door een te hard of ver-
keerd ingezette techniek of een 
te harde of verkeerde landing. 
 
Schouderpijn kunt u voelen in de 
hele arm, soms gaat het ge-
paard met prikkelingen en/of 
een doof gevoel in de onderarm 
en/of hand. Ook kunnen de 
klachten uitstraling geven in de 
nek. 

De schouder is een onderdeel 
van de schoudergordel, een 
complex en beweeglijk systeem 
dat is samengesteld uit meerdere 
gewrichten. De gewrichten wor-
den bij elkaar gehouden door 
gewrichtskapsel, banden en 
spieren. Een ingenieus systeem 
dat de enorme bewegingsvrij-
heid van uw schouder moet sta-
biliseren.  
 
Als je een schou-
derblessure hebt, 
meld dit aan de 
trainer. Blijf er niet 
mee doorsporten. 
U loopt kans in een 
vicieuze cirkel terecht te komen: 
De pijn zorgt ervoor dat u uw 
schouder anders gebruikt, daar-
door ontziet u de schouder, uw 
spierkracht vermindert, waardoor 
de coördinatie van het gewricht 
achteruit gaat, hierdoor krijgt u 
weer meer pijn, u ontziet uw 
schouder nog meer, enz. 
 
In eerste instantie kun je het bes-
te koelen om de pijn te dempen. 
Na ongeveer 10 minuten kun je 
opnieuw bekijken hoe het staat 
met je schouder. Als je veel last  
houdt, kun je de schouder laten 
onderzoeken door een (sport)
arts. De (sport)arts kan een dia-  
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gnose stellen, adviezen geven en 
je eventueel verwijzen voor ver-
der onderzoek naar een zieken-
huis of naar een fysiotherapeut. 
Bij fysiotherapie de Molen kan 
door middel van echo de schou-
der bekeken worden. 
 
Het kan lang duren voordat je 
klachtenvrij bent, soms duurt dit 

maanden. Meestal kun je een 
week beginnen met oefenen bin-
nen de pijngrens. Je kunt zelf ook 
actief werken aan je herstel, een 
fysiotherapeut kan je daar in be-
geleiden. 
 
Voor vragen, blessure behande-
ling, (sport)advies en sportbege-
leiding: 

Telefoon: 030-637 82 83 
info@fysiodemolen.nl 
de Molen 61 
Houten 
www.fysiodemolen.nl 

VOORAANKONDIGING VOORAANKONDIGING 
JUDOKAMPJUDOKAMP  

Beste judoka, 
Op 10 en 11 september organiseert Judovereniging 

Groot Houten weer een gezellig judokamp in de  
omgeving van ………..  

Alle judoka’s van 8 t/m 14 jaar zijn van harte welkom. 
Zet de data alvast in je agenda, meer informatie 

volgt binnenkort. 
De judokampcommissie  

mailto:info@fysiodemolen.nl
http://www.fysiodemolen.nl
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Vooral de jonge jeugd was goed 
vertegenwoordig met als jongste 
deelnemer Frank Schipper, 5 jaar 
oud. Het toernooi begon rustig 
omdat het natuurlijk vroeg was 
maar ook omdat iedereen het 
spannend vond.  
De meegekomen ouders (en 
judoka’s) kregen van Ivo Klinken-

berg nog even uitleg over de 
wedstrijdregels en hoe het score 
verloop werkt. De oudere judo-
ka’s namen achter de jurytafel 
plaats of gingen als scheidsrech-
ters de mat op. Ook sommige 
ouders hielpen ons mee om het 
toernooi tot een succes te bren-
gen. 

CLUBKAMPIOENSCHAPPENCLUBKAMPIOENSCHAPPEN  
4 4 JUNIJUNI  

Ondanks het lange Hemelvaart weekend hadden zich 
toch zo’n 60 judoka’s opgegeven voor deze club-
kampioenschap.  
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De eerste judoka’s werden de 
mat op geroepen en de strijd 
kon beginnen. Iedereen deed 
zijn opperste best om zich uitein-
delijk tot clubkampioen te laten 
huldigen. Er waren zeer spannen-
de partijen bij zoals in de poule 
met Menno Peijnenborgh, Lars 
van den Burg, Max van der Heij-
den en Hugo Colauto, waarin 
Menno zich uiteindelijk tot club-
kampioen mocht noemen.  
 
Ook de strijd bij de beginnende 
wedstrijdjudoka’s was leuk om 
naar te kijken. Zo liet Micha Pel-
ger zien dat hij het spelletje goed 

door had en won al zijn partijen 
met ippon.  
 
Ook Laurens van Brackel wist zijn 
mede clubgenoten te verrassen 
met zijn linkse judoworpen. Na-
dat alle wedstrijden waren afge-
lopen werd er bekend gemaakt 
wie er in de prijzen waren geval-
len. Maar eerst werd bekend ge-
maakt dat we een sponsor heb-
ben voor de wedstrijdploeg. De-
ze judoka’s krijgen van sponsor 
G4s Cash Solutions een trainings-
pak zodat we op de verschillen-
de judotoernooien herkenbaar 
zijn. 
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De volgende judoka’s vielen in de prijzen en konden zich club-
kampioen 2011 noemen: 

1ste Plaats:  
Alex Leenstra, Tommy Schevers, Kenny Mahadewsing,  
Micha Pelger, Thomas van Steen, Laurens van Brackel, Max Vreeburg, 
Giovanni Mulder, Goos Stam, Aron van Kesteren, Christiaan van den 
Broek en Menno Peijnenborgh. 
 
2e Plaats:  
Jasper Haarbrink, Olivier Steenwelle, Carel 
Schothorst, Aron Varwijk, Jochem Geuze, 
Jonathan Gefferie, Vincent Schipper, David 
Koopman, Celeste Steffens, Mara Onaca, 
Tjerk Huitema en Lars van den Burg. 
 
3e Plaats:  
Simon Gefferie, Joeri Steenman, Bram Zwart, Hadewich Verbruggen, 
Wessel Slagmolen, Luuk te Rietmole, Geert Kamminga, Braison van Kuil, 
Diede van Beek, Stijn Zijtregtop, Bert-Jan Korte en Max van der Heijden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ook wil ik hierbij de vrijwilligers; EHBO-ers, tafelschrijvers, catering en 
wedstrijdleiding bedanken voor hun inzet. 

Allemaal van harte gefeliciteerd!!!!!!! 
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Groot Houten heeft vrijwilligers nodig! Jouw enthousias-
me volstaat. Je hoeft niets bijzonders te kunnen. 
 
Zin om na de vakantie wat nieuws te doen?  
Wacht dan niet langer en pak gewoon de telefoon. 
 
Er is door het jaar heen van alles te doen, bijvoorbeeld 
bij onze eigen toernooien en graduaties. Denk aan za-
ken als EHBO of tafelschrijven, het helpen organiseren 
van de Sinterklaasviering of het judokamp.  
Of gewoon het verkopen van koffie of koek bij een 
toernooi.  
Ook hebben we judoka’s of ouders nodig die zin heb-
ben om langs de matten judoka’s te begeleiden.  
 
Je tijdsinvestering is beperkt en je krijgt er echt veel ple-
zier voor terug.  
 
De telefoonnummers van het bestuur staan achterop 
Hajimé.  
 

ZIN ZIN ININ  IETSIETS  NIEUWSNIEUWS? ?   
DOE DOE MEEMEE    

ALSALS  VRIJWILLIGERVRIJWILLIGER!!  
Heb je zin in een fijne tijdsbesteding?  
Samen met andere leuke mensen?  
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MET JUDOVERENIGING MET JUDOVERENIGING 
GROOT HOUTEN GROOT HOUTEN NAARNAAR    

FC UTRECHTFC UTRECHT--  AZAZ  

 De laatste wedstrijd van het sei-
zoen. Het zou een spannende 
wedstrijd worden want FC 
Utrecht kon zich nog plaatsen 
voor de play offs. 
Voorafgaande aan de wedstrijd 
stond iedereen stil bij het tragisch 
ongeval van Mihai Nesu. Er werd 
een enorm groot spandoek op 
het veld ontvouwt waarop Nesu 
stond en iedereen wenste hem 
erg veel sterkte met zijn herstel. 
Ook de supporters van AZ had-
den een spandoek met “Veel 
beterschap Nesu” erop.  

De wedstrijd was top, Dries Mer-
tens was in uitstekende vorm en 
scoorde deze wedstrijd 3 keer. 
De ene goal was nog mooier 
dan de andere. De andere 2 
goals werden gemaakt door van 
Wolfswinkel. Uiteindelijk werd het 
5-1 voor FC Utrecht. Helaas heeft 
de ploeg zich net niet geplaatst 
voor de play offs. We kunnen 
terugkijken op een gezellig eve-
nement dat we zeker volgend 
seizoen gaan herhalen. 
 
 

Inmiddels kan Mi-
hai zijn arm weer 
gedeeltelijk bewe-
gen. Ook namens 
de judovereniging 
wensen we hem 
erg veel sterkte en 
beterschap toe. 
Hou vol! 

Op 15 mei zijn we met zo’n 30 personen van de judover-
eniging naar de wedstrijd FC Utrecht-AZ geweest. 
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Hierbij ontvangt u informatie over lesrooster, contributie, opzeggen, 
vakanties en vrije dagen, extra activiteiten, nieuwsbrieven en clubblad. 
In het lesschema zijn kleine wijzigingen aangebracht ten opzichte van 
het schema van het afgesloten  seizoen.  
 
De zaterdaggroep van 9.00 uur wordt verplaatst en gaat naar de vrij-
dag om 16.00 uur. Ook de donderdaggroep van 16.00 wordt verplaatst 
naar de donderdag om 17.45 uur.  
 
Ouders zullen hierover een mail ontvangen en dit zal tijdens de reste-
rende lessen worden medegedeeld. Bewaar deze belangrijke info! Het 
is handig om belangrijke data alvast in uw agenda te noteren. Zater-
dag 25 juni 2011 zijn de graduaties (geen les). Daarna is er geen judo 
meer. Tot dinsdag 16 augustus 2011 is het judozomervakantie. Die dag 
starten we weer met het nieuwe seizoen. 
 
Secretariaat Informatie & aanmelding  
Postbus 446 Thea Verhaar  
3990 GE Houten 030 – 6353075 

 
Tijden judotelefoon: maandag: 18.30-19.30u,  
 wo/donderdag 17.00-18.00u 
 
 
Internet 
http://www.groothouten.nl 

JUDOVERENIGING JUDOVERENIGING   
GROOT HOUTENGROOT HOUTEN  

  
 Informatie voor leden over het 

verenigingsjaar 2011/2012 
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Alle lessen worden gegeven in sporthal ‘Den Oord’,  
Lupineoord 2, 3991 VJ  Houten 030 - 6372690 

DINSDAG: 
16.00- 16.45 RL* judo (hetzelfde tijdstip als voorheen) 
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: 
16.45-17.45  RL* judo (hetzelfde tijdstip als voorheen) 
17.45-18.45  RL* judo (de groep van voorheen donderdag 16.00 uur) 
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 (dezelfde groep als voorheen +  
   de groep van zaterdag  09.00 uur) 
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* nieuwe instroomgroep 
09.45-10.30 AE* judo (hetzelfde tijdstip als voorheen) 
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 

LESROOSTER 2011 LESROOSTER 2011 --  20122012  

http://www.groothouten.nl
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  JUDOBOND 
Omdat Judoverenging Groot Houten lid is van 
de Judobond moeten al onze judoleden (dus 
niet: fitness- en aerobicsleden) volgens de re-
gels van de Judobond ook lid zijn van de Ju-
dobond (JBN). Omdat Judoverenging Groot 
Houten voor de ledenadministratie het pro-
gramma Sportlink gebruikt, worden alle gege-
vens van leden door ons automatisch doorge-
geven aan JBN.   

Het JBN lidmaatschap gaat administratief in op de eerste van de 
maand, volgend op de dag dat de aanmelding op het bondsbu-
reau is ontvangen. De duur van het lidmaatschap is 1 jaar en wordt, 
behoudens opzegging, telkenmale met 12 maanden stilzwijgend 
verlengd.  Als u het lidmaatschap van Groot Houten opzegt, geldt 
dat tevens als opzegging voor JBN.  
 
VAKANTIES en VRIJE DAGEN 
(NB: wij volgen in principe de vakanties van het basisonderwijs vol-
gens opgave van de gemeente Houten!) De lessen/trainingen eindi-
gen in 2012 op vrijdag 29 juni 2012, één week voor de grote vakantie. 
Herfstvakantie zaterdag 15 oktober t/m vrijdag 21 oktober 2011 

Kerstvakantie zaterdag 24 december t/m zondag 8 januari 2012 

Voorjaarsvakantie zaterdag 18 februari t/m vrijdag 24 februari 2012 

Goede Vrijdag /  
Pasen zaterdag  7 april t/m maandag 9 april 2012 

Tulpvakantie maandag 1 mei t/m zaterdag 5 mei 2012 

Hemelvaart donderdag 17 mei  t/m  zondag 20 mei 2012 

Avondvierdaagse dinsdag 29 mei t/m vrijdag 1 juni 2012 

Zomervakantie zondag 1 juli  t/m zondag 19 augustus 2012 

 
NB: De lessen die uitvallen vanwege de avondvierdaagse worden 
tevoren op de website bekend gemaakt. 
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Parelgras 3, 3994 NS  HOUTEN  

EXTRA ACTIVITEITEN 
Kagami Biraki    dinsdag  10 januari 2012 
Graduaties     zaterdag 14 januari 2012 
Rode slippen toernooi   zaterdag    4 februari 2012 
Thuistoernooi    zondag     4 of 11 maart 2012  
Algemene ledenvergadering  woensdag  28 maart 2012 
Clubkampioenschappen  zaterdag    2 juni 2012 
Graduaties     zaterdag 30 juni 2012 

NIEUWSBRIEVEN en CLUBBLAD 
Over allerlei activiteiten, toernooien en dergelijke worden in de loop 
van het verenigingsjaar tijdens de lessen nieuws-brieven of informatie-
bladen uitgedeeld en / of mededelingen op de prikborden in de judo-
zaal gehangen. Daarnaast worden data, wijzigingen, extra informatie, 
verslagen van wedstrijden en andere activiteiten, het lesrooster en va-
kanties in ons clubblad ‘HAJIME’ geplaatst. De HAJIME wordt tijdens de 
lessen uitgedeeld en verschijnt minstens 3 keer per jaar. 
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Datum Naam toernooi Plaats 
Bestemd voor  
geboortejaar 

24-09-11 Instaptoernooi ? 2005 t/m 2000, t/m 5e 
kyu 

02-10-11 Open Schijndelse 
2011 

Schijndel 2001 t/m 1995 

08-10-11 DK -12 en -10 jaar. Ede 2003 t/m 2000, 5e kyu 
en  
hoger 

29-10-11 Instaptoernooi ? 2005 t/m 2000, t/m 5e 
kyu 

29-10-11 15e Open Schie-
damse Judokam-
pioenschappen 

Schiedam 2003 t/m 1995 

29-10-11 32e Klompentoer- Schijndel alle leeftijden 

30-10-11 32e Klompentoer- Schijndel alle leeftijden 

05-11-11 Open Flevolands Lelystad 2005 en eerder 

06-11-11 Jonker detache- Wijchen 2005 en eerder 

13-11-11 11e IJsselsteins  
Judo Toernooi 

IJsselstein 2005 t/m1994 

20-11-11 Utrechts Judo Toer-Utrecht 2005 t/m 1997 

03-12-11 Pepernoten/
Speculaas toer-
nooi 

Maartensdijk 2005 t/m 1997 

17-12-11 Frans Odijk toer-
nooi 

Wijk bij Duurstede 2003 t/m 1981 

18-12-11 Frans Odijk toer-
nooi 

Wijk bij Duurstede 2003 t/m 1981 

WEDSTRIJDKALENDERWEDSTRIJDKALENDER  
TOTTOT  EINDEIND  20112011  
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Kopij volgende Hajimé inleveren bij: 
 
Caroline Neimeijer via 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 

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 thuis-
wedstrijden 
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 
 
Sponsoring 
Dennis Mulder 
dngd.mulder@ziggo.nl 
Boterbloemhof 2 
3991 GS  Houten 
℡  06 223 751 91  

CONTRIBUTIE, INSCHRIJFGELD, KORTINGEN en OPZEGGEN: 
                                        
Met ingang van 1 juli 2011 bedraagt de contributie voor: 
 
jeugdleden tot en met 17 jaar €  57,00  per half jaar 
jongeren van 18 tot en met 22 jaar   €   72,00 per half jaar 
leden van 23 jaar en ouder   €   86,00 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 € 72,00 of € 86,00 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 be-
draagt 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 HO-
UTEN’, 3990 GE HOUTEN . 
 
Let op!  
dit 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. 

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

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 

mailto:jocand@online.nl
mailto:renatesimon@wanadoo.nl
http://www.groothouten.nl
mailto:judogroothouten@gmail.com
mailto:penningmeesterGH@hotmail.com
mailto:dngd.mulder@ziggo.nl

