
Ja
ar

ga
ng

 2
1,

 n
r.

 3
 - 

ap
ri

l 2
01

0 

Hajimé 
J u d o v e r e n i g i n g  G r o o t  H o u t e n  



pagina  2 Hajimé  April 2010 

Parelgras 3, 3994 NS  HOUTEN  



pagina  3 Hajimé  April 2010 

We schrijven 2010 en het is dus al 
weer bijna 30 jaar geleden dat 
Lex van Heumen samen met an-
dere judo-enthousiasten onze 
vereniging heeft opgericht. Lex 
sprak hierover het met veel en-
thousiasme op onze Kagami Bira-
ki, onze traditionele nieuwjaarsre-
ceptie, die extra feestelijk was 
door de grote opkomst. 
Vroeger had je in Houten nog 
niet veel sportaanbod. Er was 
voetbal voor de jongens en gym-
nastiek voor de meiden. Deze 
sporten voerden destijds de bo-
ventoon. Judo was nog een on-
derafdeling van gymvereniging 
Attila. Maar “judo” wilde meer 
zijn en om te kunnen groeien 
maakte het zich los van de gym. 
We noemden onszelf Groot Hou-
ten. Groot in onze naam wijst op 
de ambitie om veel inwoners van 
groeigemeente Houten sportief 
plezier te bieden. Terugkijkend 
mag je zeggen dat Lex en alle 
anderen die zich binnen onze 
verenging inzetten, geslaagd zijn 
in hun opzet. Want, met 275 le-
den en veel vrijwilligers zijn we 

toch een heel behoorlijk cluppie. 
Alle reden dus om op 26 juni een 
mooi feestje met elkaar te vieren 
en een glas op onze toekomst te 
heffen. Markeer deze datum in 
uw agenda. Onze feestcommis-
sie is druk bezig om er een keileu-
ke dag van te maken. We kun-
nen daarvoor trouwens nog best 
wat sponsoring gebruiken. Heeft 
u sponsor-ideeën, neem dan ge-
rust contact op met Simon  
Peijnenborgh, onze secretaris. 
 
Ik zei het al. We zijn onder de 
rook van Utrecht qua omvang 
de grootste vereniging. Omdat 
Utrecht de stad van Anton  
Geesink is, zijn er mensen die het 
judo daar weer op de kaart wil-
len krijgen. Gaat het de nieuwe 
Stichting Topjudo Utrecht lukken? 
Deze stichting wil judotalenten uit 
Utrecht en omgeving extra trai-
ningsfaciliteiten, begeleiding en 
ondersteuning bieden.  
Wij kregen de mogelijkheid om 
hieraan mee te doen, samen 
met Erik Verlaan Sport, Judo Ryu 
Mackaay en Vereniging Sport 

 

Schrijverijen maart  2010 

SCHRIJVERIJENSCHRIJVERIJEN  
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Utrecht. Ik ben heel benieuwd of 
Anton Utrechtse opvolging krijgt 
als sporticoon. Geesink werd de-
ze week opgenomen als één 
van de 35 vensters in de Neder-
landse Sportcanon en staat met 
zijn enorme voeten zodoende 
heel verdiend weer eens op een 
mooi platform. Krijgen onze kin-
deren straks bij geschiedenis nu 
ook les over Anton? Dat is wel 
nodig, want mijn dochters bleken 
toen ik dat vroeg helemaal niet 
te weten wie hij is. “Oh, was hij 
judokampioen? Dat was zeker in 
Vancouver”, zeiden ze. 
 
Een opvolger voor Anton? Binnen 
onze vereniging redeneren we 
altijd dat de jongste jeugd de 
toekomst van de vereniging is. 
Daarom is er ieder jaar een toer-
nooi voor de rode slippers, waar 
we kids en ouders enthousiast 
willen krijgen voor wedstrijdjudo. 
6 februari j.l was het weer zover. 
Ik ga altijd kijken want een leuker 
judotoernooi bestaat niet. Met 
veel nieuwe leden (60) was het 
ook dit keer een vrolijke happe-
ning. Heel mooi was dat een 
aantal ouders van net begonnen 
judoka’s zich als EHBO-vrijwilliger 
bij André van der Snee meldde. 
Hartstikke goed, want EHBO is bij 
judo-evenmenten onmisbaar. 

7 maart 2010 hielden we ons ei-
gen zeer geslaagde Thuistoer-
nooi, met 300 deelnemers. Het 
hadden er nog veel meer kun-
nen zijn, maar daar is Den Oord 
te klein voor. Althans, volgens de 
Judobond, want de eisen voor 
de grootte van een wedstrijdmat 
worden steeds hoger.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Daarom lag er dit jaar weer een 
mat minder. Bijgevolg was er in 
het toernooiprogramma geen 
ruimte meer voor een poule van 
de oudste jeugd. Dat voelde 
voor mij als judo-vader wel een 
beetje vreemd, want voor het 
eerst konden Hans Pieter en zijn 
maten de mat niet meer op. De 
laatste jaren komt de judobond 
steeds vaker met nieuwe regels, 
niet alleen voor de matten. Daar 
moeten we met z’n allen steeds 
even aan wennen. Zo las ik op 
jbn.nl dat judoka’s geen directe 
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aanval of blokkering meer mo-
gen maken met armen of han-
den onder de band. Je kunt 
daarvoor hansoku-make krijgen 
(uitsluiting). Daarmee wordt ook 
dit jaar weer een aantal technie-
ken op het verboden lijstje gezet. 
Daar moet je niet al te lang mee 
doorgaan, zou ik zeggen, want 
op den duur neem je judoka’s 
wel erg veel wapens uit handen. 
Ook nieuw: onder 17 jaar zijn 
armklemmen niet meer toege-
staan. Daar kunnen we met z’n 
allen wel mee leven denk ik, 
want je zag toch wel vaak nare 
armoverstrekkingen. 
 
 

Tot slot: goed nieuws over de 
Hajimé, want Caroline Neimeijer, 
moeder van Diede van Beek en 
Renate, de vrouw van onze se-
cretaris Simon Peijnenborgh, ne-
men met ingang van dit nummer 
de productie over van Chris 
Goedholt en dat is hartstikke 
goed. Het is prima als we de op 
deze manier verenigingsnieuws 
kunnen blijven verspreiden en 
vastleggen. In deze Hajimé vin-
den jullie weer van alles wat, 
waaronder nieuws over de laats-
te Algemene Ledenvergadering.  
Veel leesplezier! 
 
Herman Schilperoort, 
voorzitter 

Martine van Wettum, Max van der Heijden, Robin van Asselt, Menno 
Peijnenborgh en Hugo Colauto vielen bij het wit/geel/oranje banden 
toernooi in Wijk bij Duurstede op 30 januari 2010 in de prijzen!  



pagina  6 Hajimé  April 2010 

Na wat kleinigheden is het al met al vlekkeloos verlopen en is iedereen 
geslaagd. Iedereen was èn op tijd èn aanwezig. Bij de vorige gradua-
tie moest de graduatiecommissie minimaal 5 graduaten herinneren 
aan hun “verplichting”. Dat is voor de commissie en de persoon zelf 
erg vervelend. 
 
 

 
 
 
Hoewel iedereen het heel goed gedaan heeft, was er een aantal 
judoka’s, die het zo goed gedaan hebben dat ze dubbel gegradu-
eerd zijn. Dat zijn: 
 
¯ Giovanni Mulder, Max Vreeburg en Jim Wijngaarde 
¯ Roelof van de Kerk en Max Verweij 
¯ Aron van Kesteren, Menno Peijnenborgh en Ruben van Rossem 
¯ Jos van Eijden, Maurits de Groot en Gert Kardol 
¯ Lars van den Burg en Duncan Schulten 

GRADUATIES GRADUATIES GOEDGOED    
VERLOPENVERLOPEN  

Op 9 januari 2010 hebben de graduaties voor diegene 
met de witte band en hoger plaatsgevonden. 

Complimenten en nog  

Van Harte Gefeliciteerd! 
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Het verzoek is om bij de volgende graduatie het pasje met paspoort in 
te leveren. Tip: bij een ziekenhuisbezoek krijg je een plastic hoes. Deze is 
prima geschikt voor het paspoort en de bondspas. 
 
De volgende graduaties zijn op zaterdag 26 juni 2010.  
Let op! In het jaaroverzicht staat 3 juli 2010, maar dan zijn er al school-
vakanties! 
 
Op 26 juni is er een ochtend– en een middagprogramma. In de och-
tend komen de senioren, de hoge banden en witte banders zonder 
slip, de overigen komen in het middagprogramma. 
 
 
Met dank aan: 
 
Thea van Heumen 
Mirjam Kraan 
Gerrard van der Linden 
Graduatiecommissie 
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Gelukkig konden we op het laat-
ste moment terecht in de grote 
zaal, want we hadden eigenlijk 
de kleine zaal gehuurd en dat 
zou toch te klein zijn geweest. 
De opkomst was zeer goed te 
noemen. Met 54 judoka’s die 
nog maar een half jaartje of kor-
ter op judo zaten werd deze ac-
tiviteit gehouden. Ook de publie-
ke belangstelling was super! Veel 
ouders waren meegekomen met 
hun zoon/dochter. 
 
De bedoeling van het Rode Slip-
pen toernooi is om de beginnen-
de judoka’s voor te bereiden op 
wedstrijden en examens die zij 
eventueel gaan doen in hun ver-
dere judo carrière. 
 
Alexander Eijskoot en Ron van 
Lamoen namen het examen af 
van de 54 judoka’s. Zij moesten 
laten zien dat ze het valbreken 
onder de knie hadden. Ook 
moesten ze een been- en heup-

worp laten zien. Na de kantel-
technieken en houdgrepen 
werd er afgesloten met een par-
tijtje stoeien op de grond.  

Na een kleine pauze was het de 
beurt aan Ivo Klinkenberg
(judoleraar en Bondsscheidsrech-
ter) voor de uitleg van de judore-
gels en kreten van het wedstrijd 
judo. Iedereen luisterde aan-
dachtig en probeerde alles te 
onthouden want later moesten 
ze het toepassen in hun wed-
strijdjes. 
 
 

Op zaterdag 5 februari werd er weer door de club het 
jaarlijkse Rode Slippen toernooi gehouden in de grote 
zaal van Sporthal Den Oord. 

RODE SLIPPEN TOERNOOI RODE SLIPPEN TOERNOOI 
WEERWEER  GOEDGOED  VERLOPENVERLOPEN  
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Na de uitleg werden de judoka’s 
ingedeeld in verschillende poules 
en maakten ze wedstrijdjes te-
gen elkaar. 
 
Met oudere judoka’s als scheids-
rechters op de mat en 
wedstrijdjudoka’s uit de selectie 
achter de tafel verliepen de 
wedstrijden goed en vlot. De 

meegekomen ouders hadden 
het goed naar hun zin met het 
kijken naar hun zoon/dochter. 
 
De vele vrijwilligers waarvan we 
toch gebruik moeten maken tij-
dens zulke activiteiten kregen 
een groot applaus van judoka’s 
en ouders. 
 

Thomas van Steen en Fabio Marchi in actie tijdens het Rode Slippen 
toernooi. 

“Binnen onze vereniging redeneren 

we altijd
 dat de jongste jeugd de 

toekomst van de vereniging is.“ 
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De prijzen van de judoka’s zijn als volgt verdeeld: 
 
1ste Plaats:  Siem Muusz, Remco Brazilay, Ole van Bommel, 
   Yasin Erdogan, Martijn v.d. Berg, Robin Couprie, 
   Frederique Deetman, Micha Pelger, Kai Hooman, 
   Rutger Ravestein en Thomas v. Steen 
 
2de Plaats:  Jonathan Geffery, Simon v.d. berg, Jim Analbers, 
   Kaya Canoglu, Merijn Linnebank, Merlin Stegenga, 
   Joel Snijder,Dogan Kaya, Vincent Schipper,  
   Tommy Schevers en Marijn ter Weeme. 
 
3de Plaats:  Jochem Geuze, Ronald Goor, Laurens Brackel, 
   Lionel Zonneveld, Shannen Draaijer, 
   Marijn Boogaard, Alex Leenstra, Colin Mante, 
   Ramses v Maurik, Daan Miltenburg en Fabio Marchi. 
 
4de Plaats:  Sjoerd Cuppens, Naut v. Dussen, Seth van Rooijen, 
   Walter van Vlaanderen, Floris Beurden,  
   Judith Cornet, Martijn v. Bruggen, Li v.d. Sluis, 
   Sjef Huntelaar, Mick Analbers, Chris Hendriksen,  
   Bart v. Ek, Sidney Kuipers, Tom v. Rooijen,  
   Jesse Politiek, Jorim Blom, Tom Crouwel,  
   Jesse Vrooman, Aron Varwijk  
   en Jan-David Sprenkelink 
 

PRIJZENPRIJZEN  
RODE SLIPPEN TOERNOOIRODE SLIPPEN TOERNOOI  
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Op 20 februari 2010 namen 4 judoka’s (Carlos Snoek,  
Leon Jongerius, Niels van Zijl en Carlijn Jongerius) van 
Groot Houten deel aan het DK judo van -17 in Ede. 

CARLIJN JONGERUS 2CARLIJN JONGERUS 2DEDE    
OPOP  DK DK --17 17 TETE  EDE EDE   

 

Tijdens deze districtskampioenschappen heb je de mogelijkheid om je 
te plaatsen voor het NK – 17. Dat is natuurlijk erg leuk. 
 
In de poule van Carlijn zaten drie judoka’s. Carlijn verloor haar eerste 
partij en had dus nog 1 kans om zich te plaatsen voor het NK. Carlijn 
begon gretig aan de partij maar werd toch overgenomen voor een 
score yuko voor haar tegenstandster. Toch bleef Carlijn initiatief hou-
den en maakte met een schitterende beenworp (uchi-mata) zie fo-
to ,een pracht punt wat haar de winst en de plaatsing bracht. 
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Hierdoor behaalde Carlijn de 2de plaats en mag ze naar het Neder-
lands Kampioenschap op 6 maart 2010 in Tilburg. 
 
De andere 3 deelnemers van judovereniging Groot Houten, Niels , Car-
los en Leon, hebben zich ondanks hun goede inzet en sterke judo he-
laas niet kunnen plaatsen voor het NK. 

Carlijn in actie. 
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Er waren naast de judoka’s van 
Groot Houten 16 judoscholen uit 
de regio uitgenodigd. 
De vereniging was met 45 
judoka’s vertegenwoordigd op 
hun eigen toernooi. Met de an-
dere judoscholen erbij was het 
totaal aantal deelnemers ruim 
300 judoka’s. Deze waren ver-
deeld over 66 poules en ver-
deeld over 5 judomatten. Met 10 
bondsscheidsrechter werd alles 
goed geleid op de mat. De pu-

blieke belangstelling was groot 
en iedereen genoot van de goe-
de sfeer en de mooie partijen die 
er waren. Er waren hier en daar 
zeer spannende wedstrijden 
waar de judoka’s er alles aan 
deden om de partij te winnen. 
Na afloop van iedere groep wer-
den de prijzen uitgedeeld. Door 
de vele vrijwilligers verliep het 
toernooi goed en vlot en konden 
we terugkijken op een geslaagd 
toernooi. 

Zondag 7 maart was het jaarlijkse judotoernooi van on-
ze vereniging weer, gehouden in de grote zaal van Den 
Oord 

JUDO TOERNOOI GROOT JUDO TOERNOOI GROOT 
HOUTEN HOUTEN WEERWEER  SUCCESVOLSUCCESVOL  
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Van judovereniging Groot Houten vielen de volgende judoka’s in de 
prijzen:  
 
1ste Plaats:  Giovanni Mulder, Goos Stam, Menno Peijnenborgh,  
  Max Vreeburg, Christiaan v/d Broek, Lars v/d Burg,  
  Niels Kuijk en Carlos Snoek. 
 
2de Plaats: Robbe van Asselt, Mike Collignon, Mark Collignon,  
  Leon Jongerius, Carlijn Jongerius en Martine van Wettum 
 
3de Plaats: Aron van Kesteren, Jan Bijsterbosch, Pepijn Graziosi,  
  Max v/d Heijden, David Baars, Niels van Zijl  
  en David Koopman. 
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De judoka’s van onze club na-
men zaterdag 20 maart deel aan 
het jaarlijkse “Vrijstad toernooi” in 
Culemborg. Dit werd georgani-
seerd door judovereniging 
“Anton Geesink”. 
In de eerste groep moesten Max 
Vreeburg en Brian van Tuil laten 
zien dat ze uitgeslapen waren 
want de weging was al om 8:00 
uur. Nou dat waren ze want bei-
de judoka’s wonnen hun eerste 
wedstrijd overtuigend met een 
vol punt (ippon). Brian wist zelfs 
zijn tweede partij te winnen en 
dat gaf hem voor zijn laatste partij 
veel vertrouwen, want ook die 
won hij met een mooie houd-
greep en mocht dus de eerste 
prijs in ontvangst nemen. Max 
kreeg in zijn tweede partij een 
sterkere tegenstander, die Max 
niet de baas kon en verloor de 
partij. Max wist zich goed te her-
stellen in zijn laatste partij en won 
die met een mooie ippon worp 
en een tweede plaats. 
In de tweede groep was het de 
beurt aan Giovanni Mulder, 

Aron van Kesteren, Goos Stam, 
Bert-Jan Korte, Diede van Beek 
en Christiaan v/d Broek. Aron en 
Christiaan waren in topvorm en 
wisten al hun partijen met een 
ippon te winnen wat hun een 
mooie eerste plaats opleverde. 
Giovanni won net niet alle partij-
en maar wist met goed judo de 
tweede plek voor zich op te ei-
sen. Goos en Bert-Jan zaten in 
dezelfde poule. Goos wist daarin 
2 partijen te winnen en Bert-Jan 1 
partij. Voor Goos leverde dat een 
derde plaats op. Voor Diede was 
het weer een zwaar toernooi. Ze 
probeerde het wel maar haar 
tegenstanders waren gewoon te 
groot en sterk voor haar. Toch wist 
ze in 1 partij bijna haar schouder-
worp te maken. 
In de laatste groep die toch wel 
lang moesten wachten omdat 
het behoorlijk uitliep, mochten 
Carlijn Jongerius, Leon Jongerius, 
Wouter Smit en Niels van Zijl laten 
zien wat ze waard waren. Niels 
begon voortvarend met 3 opvol-
gende winst partijen. In zijn vierde 

JUDOKA’S HOUTEN JUDOKA’S HOUTEN   
PRESTERENPRESTEREN  GOEDGOED  ININ    
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partij kreeg hij goede tegenstand 
van een sterke judoka. Beide 
judoka’s bleven aanvallen totdat 
Niels werd geworpen voor een 
ippon. Hiermee was Niels uitge-
schakeld voor het goud, maar 
met een verdiende 2de plaats kon 
hij tevreden naar huis gaan. Car-
lijn zat in een poule van drie 
judoka’s en moest dus dubbele 
competitie draaien. Haar eerste 
partij won ze overtuigend met 
een ippon. De tweede partij was 
tegen een bekende judoka. Car-
lijn begon goed maar kon een 
sterke aanval van haar tegen-
stander niet blokkeren en werd 
geworpen voor ippon. In de 
tweede ronde won ze weer haar 
eerste partij maar ook haar twee-
de partij moest ze de winst aan 
haar sterkere concurrent laten. 
Carlijn werd toch verdiend 2de. 
Wouter is nog een beginnende 
wedstrijd judoka maar wist toch 
met goed judo de derde plaats 
voor zich op te eisen. Léon zat in 
een poule van 4 judoka’s. Na het 
einde van de wedstrijden waren 
drie judoka’s met gelijk stand ge-
ëindigd (waaronder Leon) en 
moesten ze nog een keer tegen 
elkaar om uit te maken wie kam-
pioen zal worden. Leon was goed 
geconcentreerd en wist met een 
schitterende voetveeg zijn eerste 

partij overtuigend te winnen. Zijn 
tweede wedstrijd was pittig maar 
Leon hield initiatief en hield ook 
het tempo hoog. Zijn tegenstan-
der kon het niet meer bijhouden 
en moest opgeven omdat hij niet 
meer kon. Hierdoor behaalde 
Leon een mooie eerste plaats. Al 
met al was het een top zaterdag 
voor de club met 10 prijzen.  
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Keuken geopend: 
 
Lunch dinsdag t/m vrijdag van 12.00 uur tot 14.00 uur. 
Diner dinsdag t/m zondag van 17.00 uur tot 22.30 uur. 
 
Maandag gesloten. 

Robert Jeurissen 

Sonja Den Ouden 

Plein 20 (afslag ‘Oude Dorp’) 
3991 DL HOUTEN 

Telefoon 030-63 71 403 

ALGEMENE LEDENVERGADERING ALGEMENE LEDENVERGADERING   
Op 31 maart heeft de Algemene ledenvergadering van 
onze judovereniging weer plaatsgevonden.  
In de Roskam was de voorsuite ingericht voor deze  
speciale aangelegenheid.  

Naast het bestuur was ook een aantal zeer betrokken leden aanwezig 
die veel uitstekende vragen hebben gesteld. Zoals gebruikelijk werden 
onder andere de notulen van de vorige ALV, het jaarverslag en de 
jaarrekening van 2009 besproken. Deze stukken zijn uitvoerig besproken 
en werden uiteindelijk goedgekeurd. Ook de contributieverhoging van 
€3,- per half jaar is door de ALV geaccordeerd. Na het bespreken van 
de speerpunten voor 2010 heeft eenieder genoten van de borrel.  
De notulen van de ALV komen binnenkort op de site te staan. 
 
Simon Peijnenborgh, 
Secretaris  
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Sinds een aantal 
jaar beweegt er 
een jongen over 
de mat met gro-
te wapperende 
blonde manen. 
Als je goed hebt 
opgelet dan 
weet je dat hij 
erg veel prijzen 
wint. Sterker nog, 
Hij komt bijna 
altijd met een 1e 
of 2e plaats trots 
thuis. Is zijn grote 
haardos een af-
leiding voor de 
tegenstander? 
Welnee, hij is ge-
woon razendsnel 
en tactisch erg 
sterk. Voordat de 
tegenstander het 

in de gaten heeft, heeft hij zijn judopakking goed voor elkaar en werpt 
zijn opponent vakkundig op de mat. Meestal zijn zijn partijen binnen 30 
seconden voorbij. Ook met de wedstrijdtraining zie je hem fanatiek oe-
fenen. 
 
Wie is hij eigenlijk? 
 

 

IN IN DEDE  SPOTLIGHTSPOTLIGHT  

Aron van Kesteren 
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Tijd om Aron beter te leren kennen, daarom staat hij In The Spotlight!! 
 
Vraag 1: Hoe oud ben je? 
 Antwoord: 9. In juni word ik 10. 
 
Vraag 2: Hoelang zit je op judo? 
 Antwoord: 2,5 jaar. 
 
Vraag 3: Welke band heb je? 
 Antwoord: gele band met 2 oranje slippen. 
 
Vraag 4: Wie is je judoleraar? 
 Antwoord: meester Ivo. Meester Ron geeft de wedstrijdtraining. 
 
Vraag 5: Aan hoeveel judotoernooien doe je mee? 
 Antwoord: alle toernooien die ik krijg van meester Ron 
 
Vraag 6: Heb je al veel gewonnen? 
 Antwoord: ja, heel veel. 
 
Vraag 7: Wat vond je het leukste? 

 Antwoord: het winnen van bekers natuur-
lijk. 

 
Vraag 8: Aan welk toernooi wil je niet meer herinnerd worden? 
 Antwoord: het toernooi in IJsselstein. Dit was een afvaltoernooi. 
 
Vraag 9: Wat vind je het leukste aan judo?  
 Antwoord: dat je veel kan winnen en dat ik een keer dubbel ge-

gradueerd ben. 
 
Vraag 10: Heb je een favoriete worp? 
 Antwoord:. ja, dat is een schouderworp. De morote-seoi-nage. 
 
Vraag 11: Heb je broers en/of zussen? 
 Antwoord: ik heb een broer van 12 en een tweelingzus. 

9 
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Vraag 12: Zo ja, zitten die ook op judo? 
 Antwoord: nee, die zitten op hockey en streetdance. 
 
Vraag 13: Hebben papa en/of mama ook gejudood? 
 Antwoord: nee, die leren het nu van mij. 
 
Vraag 14: Welke andere sporten vind je leuk of welke hobby’s heb je 

nog meer? 
 Antwoord: ik speel gitaar, zwem graag en vind voetbal ook leuk. 

Ik heb ook een jaar op hockey gezeten. 
 
Vraag 15: Op welke school zit je? 
 Antwoord: RK basisschool De Stek. 
 
Vraag 16: In welke groep? 
 Antwoord: 6a. 
 
Vraag 17: Heb je ook vriendjes/vriendinnetjes die judoën? 
 Antwoord: ja. Michael, Julian, Menno, Max, Goos, Stijn, Lars, Bert-

Jan en Diede. 
 
Vraag 18: Heb jij nog een vraag aan Groot Houten? 
 Antwoord: wat gaan we 26 juni op het jubileumfeest allemaal 

doen? 
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WISTWIST--JEJE--DAT...DAT...  

onze website 
www.groothouten.nl 
helemaal vernieuwd is 
en dat er ook foto’s 
van toernooien ed op 
staan? 
Je zelf ook foto’s en 
filmpjes voor op de site 
kunt aandragen? 

je nu alleen nog maar 
schriftelijk of via de mail  
secretaris@groothouten.nl 

hoeft op te zeggen? 
De vereniging zorgt 
dan voor opzegging bij 
de Judo Bond  
Nederland. 

Goos, Max en Ruben 
nog in de prijzen zijn 
gevallen bij het wit-
geel-oranje toernooi in 
Wijk bij Duurstede. 

er geen judoles is tijdens 
de avondvierdaagse  
(18 t/m 21 mei) en ook niet 
in de meivakantie? 

http://www.groothouten.nl
mailto:secretaris@groothouten.nl
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30 30 JARIGJARIG  JUBILEAJUBILEA  
RESERVEER RESERVEER ALVASTALVAST  ININ  UWUW    

AGENDAAGENDA  

Thema is oranje! 

26 26 JUNIJUNI  20102010  
JUBILEUMJUBILEUM  FEESTFEEST  
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KLEURPLAATKLEURPLAAT  
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Kopij volgende Hajimé inleveren bij: 

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

Judovereniging Groot Houten, Postbus 446, 3990 GE Houten   ℡  6353075  

Internet: http://www.groothouten.nl  

INSCHRIJFGELD, CONTRIBUTIE, KORTINGEN en OPZEGGEN: 
                                        
Tarieven m.i.v. 1 januari 2008: 
Het inschrijfgeld voor nieuwe leden bedraagt € 12,00 (eenmalig) 
De contributie bedraagt voor: 
·   jeugdleden tot en met 17 jaar € 50,00 per half jaar 
·   jongeren van 18 tot en met 22 jaar € 65,00 per half jaar 
·   leden van 23 jaar en ouder € 79,00 per half jaar  
Het inschrijfgeld en de contributie innen wij via automatische  
incasso. De eerste keer zo spoedig mogelijk na aanmelding en  
verder in beginsel februari en augustus. Als peildatum voor de  
vaststelling van de leeftijd geldt de eerste dag van het lopende 
halfjaar (1 januari of 1 juli). De contributie wordt jaarlijks, in de 
maand januari, automatisch verhoogd op basis van het  
CBS indexcijfer voor de gezinsconsumptie. Overige aanpassingen 
van de contributie kunnen slechts plaatsvinden na instemming van 
de Algemene Ledenvergadering.  
Kortingen:  
Bij 2 gezinsleden, die elk € 65,00 of € 79,00 per halfjaar betalen,  
totaal € 10,00 korting. Bij 3 of meer gezinsleden, 12,5 % korting.  
Korting wordt verleend (indien de contributie tijdig is betaald) door 
automatische terugbetaling en geldt alleen bij lidmaatschappen 
van een volledig halfjaar. Voor een combilidmaatschap judo/  
fitness bedraagt de contributie 150%. 
 
Opzeggen van het lidmaatschap, waarbij de machtiging voor het 
innen van de contributie automatisch vervalt, kan uitsluitend 
SCHRIFTELIJK VIA POSTBUS 446 VAN ‘JUDOVERENIGING GROOT 
HOUTEN’, 3990 GE HOUTEN of via de e-mail  
SECRETARIS@GROOTHOUTEN.NL en gaat in BIJ HET EERSTVOLGEND  
HALF JAAR, hetzij 1 januari of 1 juli; NOTA BENE: uw opzegging  
moet vóór 15 mei of 15 november binnen zijn. Latere opzeggingen  
kunnen niet worden verwerkt. 
 
 

Informatie, aanmelding en vragen inzake ledenadministratie: 
Thea Verhaar      ℡  6353075 
 
Bereikbaarheid judotelefoon 
Op maandag  18.30-19.30 uur 
Op woensdag/donderdag 17.00-18.00 uur 
Sporthal “Den Oord”, Lupineoord 2, Houten  ℡ 6372690 

Bestuur 
 
Voorzitter 
Herman Schilperoort 
Atalantaberm 11 
3994 WB Houten 
635 04 06 / 06 532 522 66 
  
Secretaris 
Simon Peijnenborgh 
Woudmeer 18 
3994 HT Houten 
276 01 26 / 06 553 925 86 
 
Penningmeester 
Bert Baars 
penningmeesterGH 
@hotmail.com 
Dovenetelhof 43 
3991 GA  Houten  
  
Technische zaken/ uit- en 
thuiswedstrijden 
Ron van Lamoen 
Langshout 22 
3991 PK Houten 
638 04 71 / 06 533 489 82 
  
Wedstrijdsecretariaat 
Georget van den Burg 
Gaffelveld 71 
3993 RE  Houten 
637 84 60 
    
Buitenactiviteiten 
Thom van der Heijden 
Mergelsteen 26 
3991 SN  Houten 
639 03 41 / 06 310 360 24 
 

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

mailto:jocand@online.nl
mailto:renatesimon@wanadoo.nl
http://www.groothouten.nl
mailto:SECRETARIS@GROOTHOUTEN.NL
mailto:@hotmail.com

