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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


pagina  3 Hajimé  Juni 2012 

 

 

We hebben weer een prachtig 
seizoen 2011-2012 achter de rug. 
Het seizoen is werkelijk voorbij 
gevlogen. In vogelvlucht zal ik 
een aantal gebeurtenissen de 
revue laten passeren.  
Vele, vele judoka’s hebben met 
erg veel plezier gejudood en zijn 
dankzij onze leraren weer vaardi-
ger geworden in deze prachtige 
sport. Vaak met een hogere slip 
en band als resultaat.  
Ook zijn er weer prachtige prijzen 
gewonnen op regionale, natio-
nale en internationale toernooi-
en. Waar het om gaat, is dat 
iedereen met plezier deze sport 
beoefent, ieder op zijn eigen 
(ambitie)niveau.  
We hebben met onze jongste 
judoka’s begin december 
sinterklaas gevierd en hebben 
begin dit jaar het judojaar weer 
geopend met de Kagami Biraki. 
Daar hebben we ook afscheid 
genomen van onze fantastische 
voorzitter Herman Schilperoort. 
Met een werkelijk 
indrukwekkende demo onder 
leiding van Ron van Lamoen 
hebben de judoka’s Herman een 

onvergetelijk afscheid kunnen 
geven.  
Tijdens het Rode Slippen toernooi 
heeft iedereen kunnen genieten 
van onze jongste judoka’s die de 
basis van het judo aan hun 
ouders, opa’s, oma’s, familie en 
vrienden hebben kunnen laten 
zien. In vele gevallen ook nog 
beloond met een mooie prijs. 
Ook de graduaties in januari 
waren weer een succes. 
Iedereen kreeg er weer een, of 
soms twee slippen, of een band 
bij. 

De ALV werd dit jaar goed 
bezocht in de Engel. Daar werd 
duidelijk dat we een uitstekend 
jaar hebben gedraaid. Snel 
daarna werd duidelijk dat de 
subsidie van de gemeente, 
gelukkig voor onze vereniging, 
niet in 2 jaar maar in 4 jaar, wordt 

Juni 2012 

SCHRIJVERIJENSCHRIJVERIJEN  
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afgebouwd. Dat geeft ons twee 
jaar extra de tijd om te wennen 
aan €0,-subsidie en om 
alternatieve bronnen van 
inkomsten te bedenken. We 
hebben er afgelopen jaar ook 
een nieuwe hoofdsponsor bij 
gekregen, Body Business! Naast 
de financiële stimulans hebben 
ze 2 keer een kinderfitness voor 
onze jongens en meisjes 
georganiseerd.  
Ook het judokamp was zeer 
geslaagd. Dennis Mulder en 
Georget van de Burg hebben 
met veel passie dit evenement 
georganiseerd. Ongeveer 20 
judoka’s zijn naar het YMCA in 
Leusden gegaan om daar in 
nieuwe tenten te overnachten 
(al is er van slapen weinig terecht 
gekomen) en overdag aan leuke 
activiteiten deel te nemen. Alle 
vrijwilligers van de judovereniging 
werden op zaterdagavond 
uitgenodigd om te genieten van 
een BBQ. 
Ivo Klinkenberg, onze trouwe ju-
doleraar die op woensdag en 
zaterdag lesgeeft, heeft zijn 3e 
dan behaald. Een fantastische 
prestatie! Tijdens de clubkampi-
oenschappen is hij in het zonne-
tje gezet en kreeg hij een mooi 
judopak van de vereniging. He-
laas werd Ivo onlangs onver-

wachts in het ziekenhuis opgeno-
men. Hierdoor heeft ook de les 
van woensdag 13 juni geen 
doorgang kunnen vinden. Na 
enkele dagen op de intensive 
care te hebben doorgebracht, 
laat het zich aanzien dat er ge-
lukkig niets ernstigs aan de hand 
is. Wat een opluchting voor 
iedereen. Beterschap Ivo! 
Tijdens de Clubkampioenschap-
pen werd Aron van Kesteren uit-
geroepen tot judoka van het 
jaar. Hij heeft een uitstekend sei-
zoen gedraaid en judoot ook bij 
Top Judo Utrecht. Als 11/12-jarige 
zit hij dit jaar in de tot 15 jaar klas-
se en heeft deze stap geruisloos 
kunnen maken. Nog steeds strijd 
Aron ieder toernooi mee om de 
hoogste prijzen. Gefeliciteerd! 
Ook natuurlijk alle prijswinnaars 
van de clubkampioenschappen 
van harte gefeliciteerd. 
Dankzij Marc Nuijten, die samen 
met Edwin van der Sar net is af-
gestudeerd aan de Johan Cruijff 
Academy als master internatio-
nal sport management, heeft de 
vereniging een tevredenheidson-
derzoek bij haar leden uitge-
voerd. De vereniging kreeg van 
haar leden een 7,8. Een mooi 
cijfer. De oud leden gaven de 
vereniging een 7,3. Ook nog re-
delijk. Waar het om draait is wat 
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we als vereniging kunnen leren 
en beter kunnen doen, ook om 
hopelijk meer leden te behou-
den. Als feedback kregen we, 
hoewel niet significant, dat we 
meer toernooien kunnen organi-
seren. Dat gaan we dan ook in 
oktober doen voor onze witte 
banden. 
Op 7 juni heeft Alexander Eijskoot 
6x de Alpe d’HuZes beklommen. 
Een werkelijk fenomenale en 
emotionele prestatie. In totaal 
heeft Alexander ruim €7000,- op-
gehaald en heeft de stichting 
Alpe d’HuZes 28 miljoen euro ver-
zameld voor de kankerbestrij-
ding. Dat is geheel met vrijwilli-
gers gerealiseerd.  
Zo mogen wij ook ontzettend 
dankbaar zijn met al onze vrijwilli-
gers die zich het afgelopen jaar 
hebben ingezet voor de vereni-
ging. Het matten leggen, de le-
denadministratie, de wedstrijdre-
gistratie, jureren aan de wed-
strijdtafel, de ehbo-ers, degenen 
die de Hajimé verzorgen, ju-
doka’s die helpen bij het onder-
steunen van de lessen, judoka’s 
die helpen bij het gradueren, het 
bestuur, de website die een 
nieuw jasje krijgt, het organiseren 
van vele activiteiten, etc, etc. 

Zonder deze vrijwilligers kan de 
vereniging niet bestaan. Jullie 
allemaal ook enorm bedankt! 
Onze website krijgt binnenkort 
een nieuwe “look and feel”. Ni-
cole Muusz is hier druk mee bezig 
en we hopen voor het nieuwe 
seizoen te genieten van deze 
nieuwe website. Over de site ge-
sproken: er staat werkelijk een 
fantastische film op onze site 
(www.groothouten.nl) die door 
Menno Wesselink is gemaakt. In 
de stijl van de Holland Sport do-
cumentaires heeft hij een aantal 
judoworpen van Ron van La-
moen en Joep Heerings vastge-
legd en met passende muziek 
vervolmaakt. Werkelijk een aan-
rader om te bekijken. 
Tijdens de 4-daagse in Houten 
hebben Goos Stam en Menno 
Peijnenborgh 2000 flyers uitge-
deeld om 2 gratis proeflessen te 
volgen bij de judovereniging. De-
ze actie heeft succes want er zijn 
al vele aanmeldingen binnen. Zo 
heeft de vereniging, mede dank-
zij de deelnemers aan de sport-
pas, weer veel nieuwe leden ge-
worven. 
Op 23 juni gaan onze kanjers  
Leon Jongerius, Sander Mackaaij 
en Raymond op voor hun dan 
examen. Sander en Raymond 
gaan op voor hun 2e dan en  

http://www.groothouten.nl)
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Leon voor zijn zwarte band. We 
wensen jullie erg veel succes de 
23e! 
Het seizoen zit er bijna op en de 
sportzomer is weer in volle gang. 
Het EK voetbal is begonnen  en 
Nederland is uitgeschakeld. Zo zit 
sport in elkaar. Twee jaar 
geleden speelde dit team nog 
de finale op het WK en twee jaar 
later is het vertrouwen en de 
vorm weg. Winst en verlies zitten 
zo dicht bij elkaar. Ook bij judo is 
dat het geval. Het ene toernooi 
val je in de prijzen en het andere 
toernooi zit het tegen. De vraag 
is hoe je hiermee omgaat en er 
moed uit put om verder te gaan. 
Eind juli beginnen de Olympische 
Spelen in Londen. Ook daar 
zullen Nederlandse judoka’s van 
de partij zijn. De datum van 2 
augustus staat al 4 jaar in de 
agenda van Henk Grol 
geschreven. Dat is de dag dat hij 
moet vlammen. We zullen je 
volgen Henk! 
Ik wens iedereen namens het 
bestuur een hele mooie sportzo-
mer en hoop iedereen weer in 
goede gezondheid na de zomer 
weer terug te zien. 
 
Simon Peijnenborgh 
Voorzitter Judovereniging Groot 
Houten 

Spaar voor uzelf en 
voor Judovereniging 
Groot Houten via  

Positoos! 

Ga voor meer informa-
tie naar en help GH: 

http://
houten.positoos.nl/ 
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Op zaterdag 28 april ging een judoteam -12 jaar van 
Groot Houten naar het Districtskampioenschap van Mid-
den Nederland.  

Er waren totaal 11 teams -12 jaar 
en deze werden verdeeld over 
drie poules. Wij kwamen samen 
met Top Judo Utrecht, Sport & 
Bewegen en Tomoda in een 
poule! 
Ons team bestond uit de volgen-
de judoka’s: -27kg Micha Pelger, 
-31kg Jonathan Jeffrey, -34kg 
Peter de Kruijf, -38kg Stan Nuijten 
en -42kg Max Vreeburg. Het was 
nog even spannend bij de we-
ging want Peter was dinsdag 
nog iets te zwaar voor zijn ge-
wicht maar wist door niet te veel 
snoepen en frisdrank het uitein-
delijk makkelijk te halen. Ik was 
alleen verrast dat Micha iets te 
zwaar was: 2 ons! De weging 
was streng en de 2 ons moest 
eraf dus Micha moest even 
gaan zweten. Met behulp van 
zijn teamgenoten ging hij rondjes 
rennen en oefeningen doen, 
even nog een plasje en ja hoor 

het was precies goed! 
De eerste wedstrijd ging tegen 
Top Judo Utrecht. Micha had 
zich bij de training geblesseerd 
en dat bleek toch niet helemaal 
te zijn genezen want hij kreeg er 
weer last van waardoor hij de 
wedstrijd verloor en ook moest 
stoppen met de wedstrijden. 
Niettemin gingen de overige 
judoka’s er tegen aan. Zo wist 
Jonathan in een spannende par-
tij de winst te halen d.m.v. 
scheidsrechter beslissing. Peter 
was niet opgewassen tegen de 
judoka van TJU en werd met een 
ippon verslagen.  
Stan was goed geconcentreerd 
de mat op gegaan en wist met 
een mooie overname zijn tegen-
stander te werpen voor een ip-
pon. Nu was het Max die zijn par-
tij moest winnen om zo ook de 
gehele teamwedstrijd te winnen. 
Max probeerde het wel maar zijn 

JUDOTEAM JUDOTEAM --12 12 JAARJAAR    
GROOT HOUTEN GROOT HOUTEN   
UITGESCHAKELDUITGESCHAKELD  
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aanvallen waren niet echt over-
tuigend waardoor zijn tegenstan-
der Max steeds over kon nemen 
en zo uiteindelijk een ippon kon 
scoren! Door het verlies verloren 
wij de teamwedstrijd met 2-3.  
De volgende tegenstander 
kwam uit Nijmegen Tomoda. De 
eerste partij kregen ze cadeau 
omdat Micha was uitgevallen. 
Jonathan wist in een goed partij 
judo te scoren voor een yuko en 
zo ook de winst in de partij. Peter 
was na de twijfelende eerste 
partij goed begonnen aan zijn 
tweede partij en judode overtui-
gend. Helaas moest zijn tegen-
stander opgeven nadat hij ver-
keerd terecht was gekomen. 
Peter werd als winnaar aange-
wezen. Ook Stan wist met een 
sterke houdgreep zijn tegenstan-
der vast te houden totdat de 
scheidsrechter ippon aan gaf. 
Max kon dus niet achter blijven 
en ging voortvarend van start en 
kreeg goed vat op zijn tegen-
stander en wist zo ook de winst 
binnen te halen. Hierdoor won-
nen wij de teamwedstrijd met  
4-1. De laatste teamwedstrijd 
moesten we winnen om zo kans 
te maken op de kruisfinales. We 
moesten aantreden tegen het 
team van Sport & Bewegen. 1ste 
partij was dus voor hen. Jona-

than en Peter wonnen overtui-
gend hun partij hierdoor was de 
stand 2-1 voor ons. Stan had een 
sterke tegenstander. Ondanks 
zijn goede inzet redde hij het niet 
en verloor de partij met een ip-
pon. De druk lag dus weer op 
Max die zijn partij moest winnen 
om de teamwedstrijd te winnen. 
Helaas was Max deze dag niet in 
topvorm en verloor de partij. Met 
dit verlies waren we uitgescha-
keld voor de kruisfinales. On-
danks dit verlies hebben onze 
judoka’s goed gestreden en zul-
len we volgend jaar weer mee-
doen. 
Twee van onze judoka’s waren 
wel in de prijzen gevallen. Aron 
van Kesteren en Menno Peijnen-
borgh deden mee met Top Judo 
Utrecht in een team -15 jaar. Dit 
team behaalde een mooie 3de 
plaats op dit Kampioenschap. 
Ook een trainer van ons viel in de 
prijzen. Alexander Eijskoot nam 
deel met het C-team van Theo 
Meyer. Dit team wist de 1ste 
plaats te behalen. Allen gefelici-
teerd met jullie prestatie. 
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Maar liefs 37 judoka’s waren af-
gereisd naar Wijk bij Duurstede 
voor dit toernooi.  
Jasper Haarbrink, Peter de Kruijff 
en Koen Meuken wisten al hun 
partijen te winnen met een maxi-
mum aan 50 punten. Jasper, Pe-
ter en Koen behaalden met de-
ze punten ook nog een oorkon-
de. Remco Barzilaij was de enige 
judoka van Houten die het pun-

ten totaal van 250 behaalde en 
hiermee een mooie beker kreeg. 
Remco heeft nu het instaptoer-
nooi afgesloten omdat hij het 
maximum van 250 punten had 
behaald (gefeliciteerd Remco). 
Naut van Dussen zit ook dicht bij 
de 250 punten, met nog 11 pun-
ten te gaan kan Naut in het vol-
gend seizoen deze compleet 
maken! 

INSTAPTOERNOOI WIJK INSTAPTOERNOOI WIJK BIJBIJ  
DUURSTEDE 21 DUURSTEDE 21 APRILAPRIL  20122012  

Op 21 april was het alweer het laatste instaptoernooi 
van het seizoen waarop de judoka’s van Groot Houten 
nog punten konden behalen voor hun oorkonde.  

Bij deze heel veel dank aan Caroline Neimeijer voor haar bijdrage aan 
de Hajimé sinds april 2010. Haar dochter Diede van Beek stopt helaas 
met judo en Caroline doet naast de Hajimé ook heel veel ander vrijwil-
ligerswerk, zoals bijvoorbeeld Fladderen. Jammer dat ze stopt. Het was 
altijd fijn en gezellig samenwerken! Nogmaals dank! 
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IVO KLINKENBERG IVO KLINKENBERG   
33EE  DANDAN  JUDOJUDO  

Door Lex van Heumen. 

Donderdag 10 mei 2012 was 
voor Ivo Klinkenberg de grote 
dag. Om half twaalf deed hij 
examen voor 3e dan judo in de 
dojo van het CIOS, in de Kenne-
mersporthal te Haarlem. Ivo traint 
hier wekelijks op donderdagoch-
tend van 10.00 – 12.00 uur met 
een aantal judoleraren onder 
leiding van Joop Pauwel (7e 
dan). Regelmatig worden ook 
gasttrainers aangezocht om de 
trainingen te verzorgen. Zo ook 
op 10 mei 2012.  
Mas Blonk (7e dan) verzorgde 
een deel van de training. Ik had 
natuurlijk mijn judopak meege-
nomen en trainde voorafgaand 
aan het examen van Ivo mee 
met de groep.  
Naarmate de klok richting half 
twaalf liep, kwamen de exami-
natoren binnen. Dit waren Karel 
Gieteling (7e dan), Tonny Wage-
naar (9e dan), Wim Büschel (oud 
voorzitter van de nationale 
scheidsrechterscommissie) en Jos 
Kops (6e dan). 
Na het afgroeten voor de trai-

ning wisselde Joop Pauwel als 
voorzitter van de examencom-
missie van band (zwart werd 
rood/wit geblokt) en het examen 
van Ivo kon beginnen.  

 
Positief gespannen demonstreer-
de Ivo samen met zijn partner 
een prima, vlot lopend Ju no Ka-
ta. Een applaus volgde en de 
examencommissie ging even in 
overleg. 
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Na een leuke toespraak van 
Joop Pauwel werd het welver-
diende diploma 3e dan judo aan 
Ivo uitgereikt. Na zijn handteke-
ning te hebben gezet op het 
diploma konden alle aanwezi-
gen aan de koffie met gebak. 
Een onvergetelijke dag voor on-
ze judoleraar Ivo Klinkenberg.  
Nogmaals van harte gefelici-
teerd mede namens het bestuur 
en de collega judoleraren van 
Judovereniging Groot Houten. 

Parelgras 3, 3994 NS  HOUTEN  
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Op vrijdagavond 11 mei zijn we 
samen met 19 judoka’s vertrok-
ken naar het YMCA kampterrein 
in Leusden. Eenmaal aangeko-
men gingen alle remmen los en 
werd de verkenning ingezet.  
’S avonds hebben we een film-
avond gehouden waarna elke 
judoka netjes uit zichzelf naar 
bed ging.  
De volgende dag hadden we 
een druk programma. Eerst na-
tuurlijk ontbijten en daarna af-
wassen. Elke keer dat we gege-
ten hadden was één tent de klos 
om deze “activiteit” weer tot een 
succes te maken. 

De volgende activiteit was Bear 
trap. Elke groep van ongeveer 6 
judoka’s moest een berenval 
maken die door verschillende 
constructies in werking werd ge-
zet. Het domino-effect. Erg mooi 

om te zien hoe ze daarmee be-
zig waren en uiteindelijk een ech-
te (pluche) beer vingen.  

Na de lunch was het tijd om een 
verborgen schat te vinden met 
behulp van een GPS. De tocht 
leidde de judoka’s naar de plek 
waar ze met een metaaldetec-
tor sleutels moesten zoeken. Met 
één van de sleutels konden ze 
de schat openen. Wat de schat 
was kunnen we helaas niet ver-
klappen dat is het grote geheim 
van het kamp. 
 

JUDOKAMP 2012JUDOKAMP 2012  
Het was weer een top kamp !!!!!!!!!!!!!!!! 
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Traditie getrouw stond ’s avonds 
een BBQ op het programma. De 
BBQ was dit keer bijzonder, om-

dat we ook de vrijwilligers van 
onze club hadden uitgenodigd 
om mee te eten. Deze mensen 
staan altijd klaar voor onze ju-
doka’s. Bij deze: mensen, nog-
maals bedankt voor jullie goede 
inzet. 

Na de BBQ, met lekker eten en 
leuke muziek, was het al best 
laat. Sommige judoka’s hebben 
nog een film gekeken, maar de 
meesten waren zo moe van de-
ze intensieve dag dat ze naar 
bed zijn gegaan. 
De volgende ochtend was het 
helaas alweer tijd om onze spul-
len te pakken. We hebben met 
z’n allen alles netjes opgeruimd 
en rond een uur of 11 zijn we ver-
trokken naar het zwembad “De 
Wetering” in Houten. Ook dit was 
erg leuk. In het zwembad is het 
judokamp afgesloten met een 
heerlijk patatje. 

Wij kijken terug op een zéér ge-
slaagd weekend en willen alle 
kinderen bedanken voor dit ge-
zellige kamp.  
Tot volgend jaar! 
 
Dennis en Georget. 



pagina  16 Hajimé  Juni 2012 

 

 

CLUBKAMPIOENSCHAPPEN CLUBKAMPIOENSCHAPPEN 
VLOTVLOT  VERLOPENVERLOPEN  

Op zaterdag 2 juni was het weer zover de Clubkampi-
oenschappen van Judovereniging Groot Houten. 

Helaas viel de deelname tegen 
met maar 51 judoka’s, niettemin 
werd het wel een gezellige och-
tend. De judoka’s waren inge-
deeld over 11 poules en de wed-
strijden werden gehouden op 3 
matten. Met Ivo Klinkenberg als 
hoofdscheidsrechter en de ou-
dere judoka’s als assistent 
scheidsrechters werden de wed-
strijden vlot en professioneel ge-
draaid. In het begin van de wed-
strijden was het nog rustig op de 
tribune maar naar gelang de 
ochtend vorderde moedigden 
de meegekomen ouders hun 
zoon/dochter enthousiast aan.  

Er waren soms hele spannende 
partijen waarbij de judoka’s el-
kaar geen worp of greep toe 
lieten. Gelukkig had de EHBO 
niet echt veel te doen dan even 
een judoka troosten of een koud 
washandje op een zere plek te 
leggen.  

 
Nadat de wedstrijden waren af-
gelopen en de prijswinnaars be-
kend waren gingen we over 
naar de prijsuitreiking! Maar eerst 
hadden we nog twee huldigin-
gen, de “Judoka van het Jaar” 
en meester Ivo. Meester Ivo had 
op 10 juni zijn 3de DAN judo be-
haald en werd voor deze be-
haalde meester Graad in het 
zonnetje gezet. Uit handen van 
Ron van Lamoen kreeg Ivo na-
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mens het bestuur een mooi 
nieuw judopak en kreeg hij van 
iedereen een daverend ap-
plaus! 

 
De tweede huldiging was de 
“Judoka van het Jaar 2012”. Vo-
rig jaar was dat Leon Jongerius 
die met zijn plaatsing voor het 
Nederlands Kampioenschap on-
der meer deze prijs had ver-
diend! Leon mocht de wisselbe-

ker overdragen aan Aron van 
Kesteren die vanwege veel be-
haalde prijzen op regionale, nati-
onale en internationale judotoer-

nooien. 
Ook heeft 
Aron een 
goede 
ontwikke-
ling door-
gemaakt 
in zijn 
wedstrijd 
judo me-
de door 
het extra 
trainen bij 
Top Judo 
Utrecht 

(samenwerkingsverband van 
verschillende judoverenigingen). 
Vol trots nam de nieuwe 
“Judoka van het Jaar” de beker 
in ontvangst van Leon. 
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Al met al kon worden gezegd dat de clubkampioenschappen weer 
vlot en goed waren verlopen. Met dank aan de vrijwilligers.  
De prijzen waren als volgt verdeeld en de Clubkampioenen zijn: 
 
1ste Plaats:  
Tommy Schevers, Olivier Steenwelle, Jasper Haarbrink, Daniel Gefferie, 
Joeri Steenman, Micha Pelger, Giovanni Mulder,Huub van der Horst, 
Aron van Kesteren, Max van der Heijden en Stan Nuijten. 
 
2de Plaats:  
Olivier Vincent, Simon Gefferie, Alex Leenstra, Tjerk Buwalda, Remco 
Barzilaij, Aron Varwijk, Jonathan Gefferie, Irene Hesling, Menno Peijnen-
borgh, Lars van den Burg en Ruben van Rossum. 
 
3de Plaats:  
Cedric van den Berg, Emma Sous, Koen Meuken, Floris Ester, Rens van 
den Berg, Naut van den Dussen, Siem Muusz, Misha van der Linden, 
Goos Stam, Olaf Kemerink en Reinier Maasse. 
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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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Bij deze wil ik iedereen hartelijk 
bedanken voor de steun en de 
vele lieve berichtjes per mail, sms 
of fb dit heeft me zeker gehol-
pen de berg op. 
 
Time line donderdag: 07-06-2012 
02:30: Opgestaan om pannen-
koeken met spek en stroop naar 
binnen te werken.  
03:30: Afdaling naar Bourg  
d’Oisans was werkrlijk fantastisch! 
Al die fietsers vormde 1 lang lint 
van lichtjes die langzaam in het 
dal verdween waar we werden 
ontvangen als helden door het 
massaal toegestroomde publiek 
in Bourg d’Oisans. De kaarsjes, 
geplaatst in iedere bocht waren 
mooi, ontroerend en veilig.  
05:00: Start Alpe d’HuZes 2012.  

De zon zien opkomen over de 
Alpen, waanzinnig.  
Bocht 16, 7, 1, en finish gekken-
huis!  
12:00: 4 x boven, dit ga ik halen.  
18:00: Voor de 6 x gefinisht!  
 
Het was een lange en toch ook 
emotionele dag, maar een 
waanzinnige ervaring.  
 
Dank 
Alexander Eijskoot 

HET HET ZITZIT  EROPEROP! 6 ! 6 XX  ALPE ALPE 
DD'H'HUUZZEESS  BEDWONGENBEDWONGEN..  
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JONATHAN GEFFERRIEJONATHAN GEFFERRIE  
 
* Hoe oud ben je? 9 Jaar 
* Hoelang zit je op judo? Sinds 2009 

* Welke band heb je? Oranje + groene slip 
* Wie is je judoleraar? Ron en Ivo 

* Doe je ook mee aan judo toernooien? Ja, 
heel veel want ik vind het erg leuk. 

* Heb je al veel gewonnen? Al heel veel, 
meestal ben ik eerste of tweede. 

* Welk toernooi vond je het leuks? Club toernooi 
* Wat vind je het leuks aan judo? De wedstrijden 
* Wat is je favoriete worp? De beenworp 
* Heb je broers of zussen ? Ja, twee broers en 

twee zussen 
* Zo ja, zitten die ook op judo? Ja, mijn twee 

broers en mijn kleine zusje wil ook 
* Hebben papa of mama ook gejudood? Nee 

* Welke hobby’s heb je nog meer? Trompet spe-
len 

* Op welke school zit je? De Fontijn 
* In welke groep? Groep 6 
* Heb je ook vriendjes /vriendinnetjes die judo-

ën? Twee vriendjes uit mijn klas komen ook op judo 
* Heb je nog een vraag voor Groot Houten? Nee 

Jonathan  

IN DE SPOTLIGHT!!!!!!!!!!IN DE SPOTLIGHT!!!!!!!!!!  
Pas op voor de broertjes Gefferie’s !! Overal pikken ze 
de prijzen weg dit keer in de spotlight.  

Simon en Daniel 
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Behaalde punten instaptoernooien  2011  2012     
ANAAM VNAAM GEBJAAR 24-9-11 29-10-11 21-1-12 21-4-12 TOT. 
AMERFOORT Laurens van 2004 0 0 0 10 10 
ANKEN Rosa 2004 0 0 0 10 10 
ASSELT Ewoud van 2003 20 0 10 31 61 
BARZILAIJ Remco 2003 40 40 20 34 254 
BERG Cedric van den 2004 0 0 0 11 11 
BRINK  Lars van den 2005 0 0 0 10 10 
BROEK Paul van den 2003 0 0 0 30 30 
BUWALDA  Tjerk 2005 0 0 0 20 20 
DIJK Tristan van 2004 0 0 0 20 20 
DUSSEN Naut van den 2002 21 37 45 30 239 
GEFFERIE Daniel 2005 0 0 0 20 20 
GEUZE Jochem 2003 20 11 31 30 191 
HAARBRINK Jasper 2004 27 30 17 50 164 
HENDRIKS Jaron 2005 0 0 0 20 20 
HESLING Irene 2004 0 0 0 20 20 
HOEVEN Luuk van 2002 0 20 0 20 40 
HUIJSSEN Bart 2003 0 0 0 10 10 
HUSSEN Casper van 2004 40 0 16 40 96 
KRUIJFF Peter de 2002 47 0 32 50 139 
KUIL Braison van der 2001 15 10 40 30 115 
LEENSTRA  Daniel 2005 0 0 30 37 67 
LINDEN Grisha van der 2004 0 0 0 10 10 
LINDEN Misha van der 2005 0 0 0 27 27 
LINDHOUT Jens 2005 0 0 0 10 10 
MAKI Koen 2003 0 0 0 10 10 
MAKI Tobias 2005 0 0 0 25 25 
MEIJER Teun 2005 21 0 50 31 102 
MEUKEN Koen 2005 20 10 50 50 150 
POL Sjoerd 2002 0 0 0 20 20 
SCHEVERS Viggo 2004 0 0 0 10 10 
SOUSA Emma 2005 20 0 0 26 46 
SPITSBAARD Jurgen 2004 10 20 11 11 72 
STEENWELLE Olivier 2004 32 0 30 40 152 
VARWIJK Aron 2003 30 25 50 20 235 
VINCENT Olivier 2005 0 0 13 41 54 
VLIET Ivar van 2002 0 0 0 15 15 
WEES Sem van 2005 0 0 0 25 25 
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Datum Naam toernooi 
22-9-2012 Wit en Gelebandentoernooi -12 jaar 

22-9-2012 DK Senioren Dames en Heren 

29-9-2012 Instapwedstrijden Judo 

13-10-2013 DK jongens en meisjes – 12 jaar. 

17-11-2012 Instapwedstrijden Judo 

8-12-2012 NK teams – 17 jaar Dames en Heren 

12/13-01-2013 Meetmoment -20 en -17 jaar 

19-1-2013 Instapwedstrijden judo 

26-1-2013 DK Dames / Heren – 20 jaar 

23-2-2013 DK jongens en meisjes – 15 jaar 

16-3-2013 DK Dames en Heren – 17 jaar 

20-4-2013 Instapwedstrijden judo 

27-4-2013 District Teamwedstrijden 

11-5-2013 District toernooi – 12 jaar 

CONCEPT CONCEPT   
WEDSTRIJDKALENDER WEDSTRIJDKALENDER   

2012 2012 --  20132013  

Vakantie 
judo 

vanaf  
1 juli tot 
en met 
19 au-
gustus 
2012 
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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 

http://www.cocopazzo.nl
http://www.restaurantzott.nl
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Open Flevo Kampioenschappen 
1e Menno Peijnenborgh  
2e Aron van Kesteren, Goos Stam  
 
Heide Judotoernooi in Ede 
1e Ruben van Rossem  
2e Goos Stam, Menno Peijnen-
borgh  
 
De Friese Masters in Stiens 
3e Max van der Heijden  
 
Judotoernooi Beuningen 
2e Goos Stam en Leon Jongerius  
3e Aron van Kesteren en Menno 
Peijnenborgh  
 
Internationaal judotoernooi 
Hoogland 
1e Goos Stam  
3e Ruben van Rossem  
 
Groesbeek 
1e Goos Stam, Max van der Heij-
den en Menno Peijnenborgh  
2e Aron van Kesteren en Lars van 
den Burg  
3e Ruben van Rossem  
 
 
 

Frans Odijk toernooi in Wijk bij 
Duurstede 
1e Max van der Heijde  
2e Leon Jongerius  
3e Carlijn Jongerius  
 
Internationaal Top Judo Toernooi 
Haarlemmermeer 
2e Leon Jongerius  
 
Utregs judotoernooi 
1e Aron van Kesteren  
2e Max van der Heijden, Leon 
Jongerius  
3e Goos Stam, Lars van den Burg, 
Menno Peijnenborgh, Carlijn Jon-
gerius  
 
IJsselsteins judotoernooi 
1e Aron van Kesteren, Goos Stam  
3e Ruben van Rossem  
 
Open Nationaal Jonker toernooi 
in Wijchen 
1e Lars van den Burg  
2e Menno Peijnenborgh  
3e Goos Stam  
 
Schijndel 
3e Aron van Keste-
ren  

UITSLAGEN UITSLAGEN TOERNOOIENTOERNOOIEN  GH GH 
VIAVIA  TOP JUDO UTRECHTTOP JUDO UTRECHT  
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Kopij volgende Hajimé inleveren bij: 
 
Renate Peijnenborgh via renatesimon@kpnmail.nl. Ook foto’s zijn van harte welkom! 
Judovereniging Groot Houten, Postbus 446, 3990 GE Houten   
℡ 6353075  : http://www.groothouten.nl  * judogroothouten@gmail.com 

 
 

Bestuur: 
 
 
Voorzitter 
Simon Peijnenborgh 
Woudmeer 18 
3994 HT Houten 
℡  276 01 26 / 06 553 925 86 
 
Secretaris 
Thom van der Heijden 
Mergelsteen 26 
3991 SN  Houten 
℡  639 03 41 / 06 310 360 24 
 
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 
Dennis Mulder 
dnfdd.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 €  61,00  per half jaar 
jongeren van 18 tot en met 22 jaar   €   77,00 per half jaar 
leden van 23 jaar en ouder   €   91,00 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 € 77,00 of € 91,00 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:renatesimon@kpnmail.nl
http://www.groothouten.nl
mailto:judogroothouten@gmail.com
mailto:penningmeesterGH@hotmail.com
mailto:dnfdd.mulder@ziggo.nl

