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Olympisch brons voor Grol 
Vaak denken we nog terug aan 
de Olympische Spelen van 2012 
waar we van dichtbij met het 
gezin een week lang de Spelen 
in Londen hebben mogen be-
wonderen. Het hoogtepunt was 
de bronzen medaille die Henk 
Grol wist te winnen. Wat een 
spanning, wat een sportbeleving 
hebben we daar kunnen zien, 
net als Cameron en Poetin die 
ook even langskwamen. De Spe-
len waren een fantastische erva-
ring en dat kwam niet alleen 
door de wedstrijden die we heb-
ben bezocht. Alle evenementen 
ademden sport, de stad adem-
de sport, de mensen ademden 
sport, iedereen was happy en 
behulpzaam. De spin off die zo’n 
evenement geeft op het gebied 
van trots, sportbeleving, gezond-
heidsbeleving, motivatie is onbe-
taalbaar. Engeland is momenteel 
een van de weinige Europese 
landen die een economische 
groei doormaakt. Dat komt niet 
alleen door de Olympische spe-
len maar heeft zeker een positief 
effect hierop gehad. Een Cana-

dees onderzoek heeft aange-
toond dat iedere euro die in 
sport wordt geïnvesteerd 3x 
wordt terugverdiend (in gezond-
heid, productiviteit, plezier, etc)! 
Helaas heeft het kabinet beslo-
ten dat de Olympische Spelen 
van 2028 niet naar Nederland 
gaan. 
 
Europese Jeugd Olympische 
Spelen 
Iets sneller in de tijd vinden in juni 
2013 de Europese Jeugd Olympi-
sche Spelen plaats, en wel in 
Utrecht. Tijdens dit evenement 
staan 9 sporten centraal, waar-
onder judo. Inmiddels zijn con-
tacten gelegd met JBN of we als 
Groot Houten een (vrijwilligers) 
bijdrage kunnen leveren aan dit 
evenement. Het zou een prachti-
ge ervaring zijn voor onze jonge 
judoka’s om te zien hoe topsport 
zich ontwikkelt. En wie weet waar 
het toe kan leiden, de Olympi-
sche droom van de toernooidi-
recteur, Pieter van den Hoogen-
band, begon ooit ook bij de Eu-
ropese Jeugd Olympische Spe-
len. 

November 2012 

SCHRIJVERIJENSCHRIJVERIJEN  
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Onze club 
Als vereniging hebben we ook 
prachtige prestaties geleverd 
tijdens diverse internationale, na-
tionale en regionale toernooien. 
Diverse verslagen hiervan kun je 
teruglezen in deze Hajimé. Mooi 
is dat iedereen op zijn niveau kan 
proberen het uiterste eruit te ha-
len, soms verliest en soms ook 
wint. Judo draagt bij aan een 
stukje discipline, respect, plezier, 
motoriek, geven en nemen en 
misschien nog veel belangrijker, 
het draagt ook zeker bij aan een 
stuk zelfvertrouwen. Een prachti-
ge sport! 
 
Grote Clubactie en vrijwilligers 
Ook de betrokkenheid van de 
leden en ouders bij de vereniging 
is iets waar ik erg trots op ben. 
Ten eerste kwam dit tot uiting in 
het verkopen van loten voor de 
Grote Clubactie. We hebben de 
fantastische prestatie van afgelo-
pen jaar ruim overtroffen. Er zijn 
zo’n 1.600 loten verkocht, zo’n 
350 meer dan het record van 
2011! In deze Hajimé staat de 
uitslag van de groepen en indivi-
duen die de meeste loten heb-
ben verkocht. Complimenten 
aan iedereen die hieraan heeft 
bijgedragen, echt supergoed. 
COMPLIMENT! 

Daarnaast wil ik erg graag Hedy 
van Ditzhuizen, Karin en Evert 
Schothorst en Daniëlle en Eduard 
Gefferie bedanken. Ze hebben 
ervoor gezorgd dat er weer ver-
slagen van wedstrijden worden 
gemaakt, dat er meer clubkle-
ding wordt verkocht, foto’s van 
wedstrijden worden gemaakt en 
de website er nog beter uit gaat 
zien die al fantastisch door Nicole 
wordt bijgehouden. Deze bijdra-
ge is een welkome aanvulling op 
het fantastische werk dat de  
andere vrijwilligers reeds uitvoe-
ren. Daarnaast werd door 
Eduard een donatie gedaan 
aan de vereniging om de prijzen 
voor het rode slippen toernooi en 
de clubkampioenschappen te 
betalen. De spirit zit er weer goed 
in. Chapeau Hedy, Karin, Evert, 
Eduard en Daniëlle.  
 
Nieuwe locatie 
Zoals jullie weten moeten we als 
vereniging in 2015 Den Oord ver-
laten. Het initiatief van Dick Ja-
cobs om een nieuwe handbalhal 
te bouwen is door de gemeente 
goedgekeurd. Zoals het er nu 
naar uitziet, wordt begin 2013 de 
eerste paal geslagen en kunnen 
we hopelijk begin 2014 onze 
nieuwe hal betrekken. Dat zou 
fantastisch zijn. We hebben dan 
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de beschikking over een eigen 
plek, een eigen dojo waar we de 
matten kunnen laten liggen. Als 
het zover is, gaan we dat natuur-
lijk op een mooie manier vieren. 
Ik houd jullie op de hoogte. 
 
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/ 

Dit jaar zijn vanuit de judovereni-
ging Groot Houten Goos Stam 
en Aron van Kesteren  aange-
meld als mogelijke sporttalenten 
2012! 
Jongens alvast gefeliciteerd met 
de aanmelding! 

4 februari 2013 vindt weer 
het Sportgala van Houten 
plaats. 

SPORTTALENT SPORTTALENT 
20122012  

Goos Stam Aron van Kesteren 
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Er waren gevorderde instappers 
maar ook judoka’s die voor het 
eerst meededen aan dat leuke 
beginners toernooi. Zo wist Simon 
Gefferie zijn eerste 20 punten te 
behalen. Ook Guido Ho-
genbirk wist 20 punten te 
behalen met zijn eerste 
optreden. Jasper Haar-
brink was in topvorm want 
hij wist met sterk judo 50 
punten binnen te halen en 
zo ook zijn 200 punten oor-
konde. Ook Liam van Hat-
tum, Irene Hesling, Daniel 
Leenstra en Olivier Steen-
welle wisten de maximale 
50 punten te behalen en 
wonnen ook hun oorkon-
de voor reps. 100, 50, 100 
en 200 punten. Naut van 
den Dussen behaalde zijn 
maximale punten voor het 
instaptoernooi 250 punten. 
Met een puntentotaal van 
280 punten nam Naut vol 
trots zijn trofee in ont-

vangst. Hoeveel punten de overi-
ge judoka’s hebben behaald 
kun je hieronder lezen. Het vol-
gende instaptoernooi is op 17 
november. 

We waren weer goed vertegenwoordigd op het instap 
toernooi dat wordt georganiseerd door de judobond MN 
met hulp van Judo vereniging Anton Geesink.  

INSTAPTOERNOOI CULEINSTAPTOERNOOI CULEM-M-
BORGBORG  WEERWEER  GOEDGOED  BEZOCHTBEZOCHT  
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22 september 2012 Groot Houten: Aron van Kesteren en 
Max van der Heijden schreven onderstaand wedstrijd-
verslag: 
Judoverenging Groot Houten 
deed zaterdag 22 september 
weer mee met het witte en gele 
banden toernooi in Wijk bij Duur-
stede. 
We hebben er twaalf prijzen ge-
wonnen. Iliana Solaro, Alex Leen-
stra en Peter de Kruyff hebben 
prachtig judo laten zien en wer-
den eerste. 
Daniel Leenstra, Casper van Hus-
sen, Teun Meijer en Jochem Berg 
werden knap tweede. 
Sjef Huntelaar, Ewout van Asselt, 
Tommy Schevers, Cedric van 
den Berg en Carel van Scho-
thorst werden er derde. 
Viggo Schevers, Paul v.d. Broek, 
Tristan van Dijk, Jasper Haarbrink, 
Tycho Lutters, Luca Hoorlander. 
Braisson v.d. Kuil, Jaro Stoops en 
Sjoerd Pol vielen helaas buiten 
de prijzen, maar hebben laten 
zien dat ze goed kunnen judoën. 
Het was een leuk toernooi waar-

bij we heb-
ben laten 
zien dat 
Groot Hou-
ten goede 
j u d o k a ’ s 
heeft! 

WITTE WITTE ENEN  GELEGELE  BANDENBANDEN--
TOERNOOITOERNOOI  ININ  WIJK WIJK 

BIJBIJ  DUURSTEDEDUURSTEDE  
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GLADSAXE JUDOGAMES GLADSAXE JUDOGAMES ININ  
DDEENNEEMMAARRKKEENN    

Daar zaten ook 
een paar toppers 
van Groot Houten 
bij. Dit waren Goos 
Stam, Aron van 
Kesteren, Menno 

Peijnenborgh en Max van der 
Heijden. 
Met vier bussen gingen we vroeg 
op pad en kwamen rond 18.00 
uur op plaats van bestemming; 
Gladsaxe, een voorstad van Ko-
penhagen. We sliepen in een 
jeugdherberg, waar voorgaan-
de jaren ook met veel plezier 
gelogeerd is.  
Na de avondweging, waarbij 
iedereen op het juiste gewicht 
was, kon er lekker gegeten wor-
den en op advies van de coa-
ches op tijd naar bed. 
De volgende dag vroeg uit de 
veren, goed ontbe-
ten en toen naar de 
sporthal. Er waren ju-
doka's uit Denemar-
ken, Duitsland, Polen, 
Zweden en Neder-

land. Na een gedegen warming-
up moest Goos de spits afbijten 
in de categorie -12. Met goed 
judo en vele aanmoedigingen 
wist hij beslag te leggen op de 
eerste plaats! Een superprestatie! 
Daarna kwam de categorie -15 
aan de beurt met Aron, Menno 
en Max. Max wist zijn eerste partij 
met een fantastische ippon te 
winnen, maar de 2 volgende 
partijen verloor hij nipt. Ook hij 
heeft goed judo laten zien. 
Aron liet ook zien dat hij goed 
kan judoën en kwam in de kruisfi-
nales terecht. Na een zware pot 
werd hij derde! 

Menno moest lang 
wachten voordat hij 
eindelijk aan de beurt 
was. Zijn eerste wed-
strijd wist hij prachtig te 
winnen, maar helaas 

Vrijdag 5 oktober was het weer zover...op weg naar De-
nemarken met de judoka's van Top Judo Utrecht.  
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verloor hij de andere 2 wedstrij-
den. Het was reuze spannend en 
hij heeft goed gevochten, maar 
is helaas niet in de prijzen geval-
len. 
Al met al was het een heel goed 
toernooi voor Top Judo Utrecht. 
Van de 23 judoka's die deelna-
men, hebben er 14 een medaille 
mee naar Nederland genomen! 
Na deze zware, maar sportieve 
dag werden we verwend met 
een heerlijke barbecue, samen 
met de Duitse ploeg. Het was 
erg gezellig en de sfeer was su-
per. 

De volgende dag om 7.00 uur 
weer in de bussen en na een 
lange rit werden we opgewacht 
door de trouwste fans, de ou-
ders. 
Goos, Aron, Menno en Max, 
maar ook ondergetekenden 
kunnen terugkijken op een fan-
tastisch weekend. 
Renate Peijnenborgh en Sacha 
van der Heijden 

"We hebben het succes van de 
Grote Clubactie van afgelopen 
jaar overtroffen! Er zijn door alle 
fanatieke judoka's zo'n 1600 loten 
verkocht, dat zijn 350 loten meer 
dan afgelopen jaar. 
COMPLIMENTEN aan iedereen. 
De eerste 5 groepen hebben 
inmiddels een taart ontvangen 

en iedereen die meer 
dan 15 loten (of een 
veelvoud daarvan) 
heeft verkocht krijgt 
een mooie cadeau-
bon. De beste 5 indivi-
duele verkopers zullen 

tijdens de Kagami Biraki op zater-
dag 5 januari 2013 gehuldigd 
worden. Jongens en meisjes, 
echt een klasse prestatie. 
Namens het bestuur. 

Complimenten! 
Dank! 

UITSLAG UITSLAG GROTEGROTE  CLUBACTIECLUBACTIE  
Winnaars individuen 
1. Max Vreeburg 
2. Jens Eikelboom 
3. Siem Muusz 
4. Jeroen Verlinde 
5. Carel Schothorst 

Winnaars groepen 
1. Zaterdag 9.45 
2. Donderdag 17.45 
3. Zaterdag 9.00 
4. Woensdag 17.00 
5. Vrijdag 16.45 
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Op zaterdag 13 oktober werden er in Ede de district-
kampioenschappen gehouden voor judoka’s -10 en -12 
jaar.  
Groot Houten nam deel met de 
volgende judoka’s: Peter de 
Kruijf, Alex Leenstra, Tommy 
Schevers, Casper van Hussen, 
Olivier Steenwelle, Reinier Maas-
se, Ruben van Rossum en Jona-
than Gefferie. Het toernooi be-
gon met uitleg over nieuwe re-
gels die vandaag werden toe-
gepast als Pilot. Dit hield in dat ze 
met dit toernooi proef gingen 
draaien met de volgende regels: 
* men moet 2 ippons maken 

om de partij te winnen  
* houdgreep tijd 15 seconde 

voor ippon  
* geen golden score  

* de coach mag zijn pupil 
eruit halen als hij het nivo 
verschil te groot vindt!  

Met dit gegeven begonnen de 
volgende judoka’s goed aan het 
toernooi. Peter, Jonathan, Ruben 
en Reinier wonnen hun eerste 
wedstrijd overtuigend. Gelukkig 

had ik Max van de Heijden ge-
vraagd om ook mee te gaan 
voor het coachwerk want er wa-
ren momenten dat er meerdere 
judoka’s van onze club de mat 
op moesten. Helaas werden de 
anderen in hun eerste partij ver-
slagen. Casper en Olivier herstel-
den dat in hun tweede partij 
door deze te winnen. Jonathan 
won ook met overtuigend judo 
zijn tweede partij. Tommy en Alex 
verloren ook hun tweede partij 
en waren hierdoor voor verdere 
deelname uitgeschakeld! Na het 
verlies van Olivier en Reinier was 
voor hun ook het toernooi afge-
lopen. Jonathan kwam in de fi-
nale en dat werd een zeer span-
nende partij. Uiteindelijk ging de 
winst toch naar zijn tegenstan-
der. Met een verdiende tweede 
plaats kon Jonathan terug kijken 
op een goed toernooi! Ook 
Casper wist zich in de prijzen te  
judoën. Na zijn verliespartij wist 

WEDSTRIJDVERSLAG: DIWEDSTRIJDVERSLAG: DIS-S-
TRICTKAMPIOENSCHAPTRICTKAMPIOENSCHAP  ENEN  

INTERNATIONAALINTERNATIONAAL  TOERNTOERNOOIOOI    
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Casper zijn volgende partij te 
winnen waardoor hij in de derde 
finale kwam waarin hij liet zien 
dat hij recht had op de medaille! 
Met sterk judo wist Casper zijn 
partij overtuigend te winnen. Ru-
ben en Peter gingen goed door 
met hun partijen en konden als 
ze bleven winnen tegen elkaar 
uitkomen in de derde finale! He-
laas kwam het niet zover want 
de concurrentie was groot en 
beide judoka’s verloren hun 
tweede wedstrijd waardoor ze 

waren uitgeschakeld. 
 
 
De volgende dag gingen Aron 
van Kesteren en Menno Peijnen-
borgh naar het internationaal 
toernooi in Alkmaar. Aron wist 
daar met sterk judo een knappe 
derde plaats te bemachtigen! 
Ook Menno stond goed te judo-
ën maar haalde net geen finale 
plaats en werd uiteindelijk 5e op 
dit sterk en goed georganiseerd 
toernooi! 

GEDICHTGEDICHT  
Elfje (=gedicht van elf woorden) van Carel van  
Schothorst (9 jaar). Op school mochten we een gedicht 
maken. Ik heb een elfje gemaakt: 

Hajimé 

Gele band. 

Leuk spannend lastig. 

Maar ik ben goed. 

Sore-made! 
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Op het jaarlijkse teamtoernooi 
van Jan de Leeuw in Culemborg 
heeft het aspirantenteam een 
mooie tweede plaats behaald. 
We hebben sinds een paar jaar 
weer een aspirantenteam op de 
been kunnen krijgen; wel een 
jong team maar met veel wed-
strijdervaring! Aron van Kesteren 
(-42kg), Olaf Kemerink (-50kg), 
Lars van den Burg (-55kg) en Max 
van der Heijden (-60kg). 
We hadden wel één handicap: 
hadden niemand voor de klasse 
-46kg. Dat was dus altijd het eer-
ste verliespunt. 
Het team trad eerst aan tegen 
Barberio. Aron wist zijn partij over-
tuigend te winnen. Olaf verloor 
zijn partij. Lars net weer terug van 
een lange blessure deed zijn best 
maar kon in zijn partij niet overtui-
gen en verloor. Voor de doorge-
schoven Max (normaal in -55kg) 
was het een zware opgave om 
zijn partij te winnen. Ondanks zijn 
inzet verloor hij de partij. 
In de tweede ronde tegen het 

team van Van Doorn maakten 
we het goed. Aron begon weer 
overtuigend en wist met een 
schouderworp op twee knieën te 
scoren. Olaf met de minste wed-
strijdervaring deed zijn best maar 
verloor ook zijn tweede partij. Lars 
en Max waren niet van plan hun 
tweede partij ook te verliezen en 
wonnen overtuigend. 
In de laatste ronde kwamen we 
uit tegen het sterkere team van 
Wijk bij Duurstede. Aron begon 
zijn partij goed, maar de judoka’s 
waren aan elkaar gewaagd. 
Aron scoorde een yuko en in het 
grondwerk liet hij zich verrassen 
door een verwurging waarvoor 
hij moest aftikken! Lars en Max 
kregen hele sterkere en 2 jaar 
oudere judoka’s tegenover zich. 
Ondanks dat ze zich er in voch-
ten verloren ze hun partij. We 
dachten toch een mooie derde 
plaats te hebben behaald. Wat 
bleek: door een betere onderlin-
ge score waren we tweede ge-
worden wat de vreugde alleen 

ASPIRANTENTEAM 2ASPIRANTENTEAM 2EE  PLAATSPLAATS  
OPOP  "JAN "JAN DEDE  LEEUW" TEALEEUW" TEAM-M-

TOERNOOITOERNOOI  
Welpenteam strand in de kruisfinales 
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maar vergrootte! 
 
Naast het aspirantenteam had-
den we ook een welpenteam en 
een pupillenteam. Gelukkig wa-
ren Leon Jongerius en Dennis 
Mulder, de vader van Giovanni, 
erbij om mij te ondersteunen tij-
dens het coachen. Dit was best 
wel moeilijk omdat je alleen bij 
maté aanwijzingen mag geven 
en niet tijdens de partij. 
Het pupillenteam begon de 
wedstrijden goed. In de partij 
tegen Judo Ryu Rijkse wonnen 
Micha Pelger en Jonathan Gef-
ferie hun partij met een ippon. 
Helaas wist Giovanni dit niet door 
te zetten en verloor. Stan Nuijten 
en Max Vreeburg verloren ook 
hun partij. 
Tegen het team van Anton 
Geesink wonnen we overtui-
gend. 
Tegen het 2e team van Bushi 
werd er goed gestreden. Micha 
won zijn partij, Jonathan verloor 
helaas op beslissing. Giovanni 
verloor en Stan wist zijn partij te 
winnen met ippon. De druk lag 
nu bij Max om zijn partij te win-
nen en zo ook de wedstrijd. He-
laas liet Max zich verrassen door 
een sterke aanval van zijn tegen-
stander…..we verloren de partij 
met 3-2! 

Tegen het 1e team van Bushi 
was het niveauverschil te groot 
en werden we van de mat ge-
veegd. Door dit verlies waren we 
uitgeschakeld voor de kruisfina-
les! 
 
Het welpenteam kwam wel in de 
kruisfinales. Daniel Leenstra  
(-21kg), Alex Leenstra en Casper 
Hussen (-24kg), Remco Brazilaij  
(-27kg), Aron Varwijk (-30kg), Jo-
chem Geuze (-34kg) en Laurens 
Brackel (-38kg), wonnen in de 
voorronde 2 van de 3 teampartij-
en. Als eerste werd het team van 
Anton Geesink verslagen, Daniel 
en Alex wonnen hun partij. Rem-
co moest zijn meerdere kennen 
in zijn tegenstander. Aron, Jo-
chem en Laurens wonnen hun 
partij met klasse. Het gewicht -40 
kg hadden wij niet bezet zodat 
de eindstand 5-2 voor ons was. 
In de tweede partij kregen we 
het sterkere team van Hoogland. 
Daniel verloor maar zijn broer 
Alex trok de stand weer gelijk. 
Helaas gaf dit voor Remco, Aron 
en Jochem geen boost om ook 
hun partij te winnen. Die was er 
wel voor Laurens die weer won 
met een ippon. We verloren nu 
met 5-2. 
In de partij tegen het team van 
Barberio waren we weer overtui-
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gend. Iedereen wist zijn partij te 
winnen waardoor we ons had-
den geplaatst voor de kruisfina-
les! 
In de kruisfinales kwamen we te-
gen de kampioen van vorig jaar 
het team uit ZH Accent. Voor we 
het wisten stonden we met 5-0 
achter. Laurens moest de eer 
redden door zijn partij zien te win-
nen. Het werd een hele kluif 
waarbij de scheidsrechter de 
beslissing moest nemen dat Lau-
rens gewonnen had. Door deze 
behoorlijke voetveeg waren we 
een beetje geschrokken, maar 
we hadden nog een kans op 
een derde plaats dat moest ge-

beuren tegen het team Hoog-
land. Van dit team hadden we 
al verloren in de poule en nu 
konden we revanche ne-
men…...helaas toch een maatje 
te groot. Alleen Laurens wist zijn 
partij te winnen. 
Ondanks dit verlies hadden we 
veel ervaring opgedaan en 
gaan we weer hard trainen om 
er de volgende keer meer uit te 
halen. 
 
A s p i r a n t e n 
proficiat met 
jullie zilveren 
overwinning!! 

Parelgras 3, 3994 NS  HOUTEN  
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Voor vele judoka’s een leuk toer-
nooi om aan mee te doen en 
om de prijzen te knokken. En bo-
vendien lekker dicht bij huis, in 
Lunetten.  
Om kwart over negen begon de 
eerste groep met 6 tot 8 jarigen, 
met maar liefst 14 judoka’s van 
Groot Houten in actie.  
Eén van de eerste wedstrijden 
was er meteen eentje tussen 
twee Houtense judoka’s, met 
ook nog eens dezelfde voor-
naam. Daniël Leenstra tegen 
Daniël Gefferie. Het was erg 
spannend en leuk om te zien. 
Uiteindelijk ging Daniel Leenstra 
met de overwinning aan de 
haal, waarmee hij de derde 
plaats in de poule pakte. Ook 
Koen Meuken beloonde zijn goe-
de partijen met een derde 
plaats, dankzij twee mooie over-
winningen.  
Jasper Haarbrink en Alex Leen-
stra waren overtuigend de sterk-
ste in hun poule, en wonnen al 
hun partijen. Casper van Hussen 
was zichtbaar aan het genieten. 
Met een glimlach en een high-

five stapte hij iedere keer van de 
mat af. Hij won op één na al zijn 
wedstrijden, en werd dus knap 
tweede. Liam van Hattum werd 
eveneens knap tweede, na drie 
partijen sterk op ippon te heb-
ben gewonnen.  
Irene Hesling had een pittige 
poule. Bij gebrek aan meisjes 
moest zij het opnemen tegen 
jongens. Van haar inzet kon me-
nig jongen wat leren. Iedere te-
genstander had het moeilijk te-
gen Irene. Na vier partijen alles 
gegeven te hebben kon ze trots 
naar huis keren. Ook Olivier Vin-
cent, Guido Hogenbirk, Simon 
Gefferie en Cedric van den Berg 
lieten zien wat ze waard waren 
en kwamen allemaal dichtbij 
een podiumplaats.  
Tommy Schevers was de hele 
dag goed bezig, en in al zijn par-
tijen dichtbij de overwinning. 
Door wat pech lukte het in de 
voorgaande partijen niet om te 
winnen, maar hij won op overtui-
gende wijze zijn laatste partij, en 
ging daarmee met een goed 
gevoel naar huis.    

UTRECHTS JUDO TOERNOOI UTRECHTS JUDO TOERNOOI   
Zondag 28 oktober was het weer zover. Het jaarlijks te-
rugkerende Utrechts Judo Toernooi werd gehouden.  
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In de tweede groep wisten alle 
judoka’s minimaal één wedstrijd 
te winnen. Siem Muusz en Carel 
van Schothorst toonden hun 
doorzettingsvermogen door hun 
laatste partij te winnen. Na de 
prachtige Ippon keek Siem ver-
baasd om zich heen, maar hij 
had toch echt gewonnen. Carel 
kwam in één van zijn partijen een 
aantal keer in een houdgreep te 
liggen, maar wist zich keer op 
keer op wonderbaarlijke wijze te 
bevrijden. Jochem Geuze won 
twee partijen en mocht daar-
mee de derde prijs in ontvangst 
nemen. Ook Aron Varwijk stond 
erg goed te judoën. Hij won drie 
van zijn vier partijen en werd 
tweede in zijn poule. 
Jonathan Gefferie en Peter de 
Kruyff vertegenwoordigden 
Groot Houten in de derde groep, 
en deden dat zeer verdienstelijk. 
Peter kwam telkens vol zelfver-
trouwen op de mat en won drie 
van de vier partijen, allemaal op 
Ippon, en pakte een mooie 
tweede plaats. Jonathan mocht 
nog een trapje hoger op het ere-
schavot, omdat hij al zijn partijen 
gewonnen had. Eén van de te-
genstanders van Jonathan was 
zeker een kop groter dan hijzelf, 
maar met een paar goede 
schouderworpen dook Jonathan 

er onder, en gooide hij zijn 
boomlange tegenstander op de 
zij.  
David Koopman was de enige 
judoka in de vierde groep van 
de dag. In ieder partij had hij 
kansen, en stond hij goed te ju-
doën. In de laatste partij liet hij 
zijn tegenstander kansloos met 
een prachtige achterwaartse 
veeg. Een volle ippon, op de rug.  
De oudere judoka’s deden mee 
via Top Judo Utrecht, een sa-
menwerking tussen verenigingen 
in de regio, dus rond twee uur 
konden de judoka’s en coaches 
huiswaarts gaan, met maar liefst 
tien medailles, en vooral een leu-
ke judodag achter de rug. 

Een overzicht van de prijswin-
naars: 
Eerste  Alex Leenstra 
  Jasper Haarbrink 
  Johnathan Gefferie 
 
Tweede Casper van Hussen 
  Liam van Hattum 
  Aron Varwijk 
  Peter de Kruyff 
 
Derde Daniël Leenstra 
  Koen Meuken 
  Jochem Geuze  
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SOUTHEND SOUTHEND INTERNATIONALINTERNATIONAL  
JUDOJUDO  CHAMPIONSHIPSCHAMPIONSHIPS  

Southend ligt vlakbij Londen. 
Voor Menno was het ook 
meteen een familiebezoek waar 
hij zijn neefje Sem weer eens kon 
zien die ook deelnam aan het 
toernooi.  
In Engeland hebben ze in de 
klasse -15 jaar 2 groepen, de 
groep onder groene band en de 
groep boven groene band.  
Menno kwam dan ook met zijn 
groene band tegen zware te-
genstanders te staan die allen 14 

jaar en fysiek 
heel erg 
sterk waren. 
Maar hij 
heeft zich 
u i t s tekend 
g e w e e r d . 
Helaas heeft 
hij de wed-
strijd om de 
derde plek verloren, waardoor hij 
uiteindelijk de 5e prijs bemachtig-
de. Een knappe prestatie. 

Menno Peijnenborgh heeft op 28 oktober deelgenomen 
aan een internationaal judotoernooi in Southend. 

November   24-nov     Sinterklaas kleine zaal 
              
December za 22-dec vr 4-jan Kerstvakantie geen les 
              
Januari za 5-jan     Kagami biraki kleine zaal 
  za 12-jan     Graduaties grote zaal 
              
Februari za 2-feb     Rodeslippentoernooi kleine zaal 
  za 16-feb vr 22-feb Voorjaarsvakantie geen les 
              
Maart zo 3-mrt of 10-mrt Thuistoernooi grote zaal 
  wo 27-mrt     ALV Den Engel 
  za 30-mrt     Pasen geen les 

ACTIVITEITENKALENDERACTIVITEITENKALENDER  
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Simon van Schothorst schreef na 
afloop het volgende: 
 
Ik heb vandaag meegedaan 
aan het rode en witte banden-
toernooi. Meester Ron vond dat 
er te weinig judoka’s waren. 
Maar ik vond het eigenlijk best 
wel druk. Maar ik heb ze niet ge-
teld. Het was mijn eerste toer-
nooi. Ik zit nog niet zo lang op 

judo. Ik heb er 3 gewonnen. En 2 
met ippon! En toen stond ik op 
de eerste plek. ik vond het super 
leuk! En er waren er veel meer 
kinderen, die judoden ook. En 
veel wonnen een meedaje. Ik 
heb zin in nog een wedstrijdje. 
 
Groetjes, Simon van Schothorst  
(7 jaar) 

RODE RODE SLIPPENSLIPPEN  ——    
WITTEWITTE  BANDENBANDEN  TOERNOOITOERNOOI  

Op zaterdag 3 november werd in de grote zaal van 
Sporthal Den-Oord het eerste Rode slippen-Witte ban-
den toernooi gehouden. 
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Op zaterdag 3 november werd 
er in de grote zaal van Sporthal 
Den-Oord het eerste Rode slip-
pen-Witte banden toernooi ge-
houden. 
Voor dit toernooi hadden zich 38 
judoka’s opgegeven. Deze ju-
doka’s waren verdeeld over 9 
poules in verschillende gewichts-
klassen. Voordat we begonnen 
met de wedstrijden nam Ivo Klin-
kenberg (bondsscheidsrechter) 
het woord om de judoregels van 
wedstrijden uit te leggen. Ook 
werd het scorebord uitgelegd 
door Ivo en iedereen zat 
aandachtig te luisteren. Nadat 
Ivo klaar was met zijn uitleg wer-
den de judoka’s opgeroepen op 
welke mat ze moesten gaan ju-
doën.  
Naast Ivo als scheidsrechter wa-
ren Aron van Kesteren en Max 
van der Heijden hulpscheids-
rechters op de andere matten. 
Dit deden ze met volle overgave 
en op een enthousiaste manier. 
Ook waren er jeugdige judoka’s 
die hielpen achter een score-

bord om zo de punten te note-
ren. 
Er zaten spannende partijtjes bij. 
Onze lichtste judoka van de dag 
was Kay v/d Berg met 17 kg. On-
danks zijn grote inzet verloor Kay 
al zijn partijen, maar vond het 
wel leuk om meegedaan te heb-
ben. Irene Hesling won daaren-
tegen al haar partijen met mooie 
heupworpen (O-Goshi). Ze wierp 
al haar tegenstanders op de mat 
en won hiermee de 1ste prijs. Er 
waren ook partijen waarbij de 
judoka’s aan elkaar gewaagd 
waren. De scheidsrechter moest 
dan aanwijzen welke judoka net 
iets beter was! 
Nadat alle wedstrijden waren 
afgelopen gingen we over tot 
de prijsuitreiking. Omdat het voor 
de meeste judoka’s hun eerste 
wedstrijd was, kregen alle judo-
ka’s een medaille. 
Met de hulp van de jeugdige 
judoka’s, catering en EHBO ver-
liep het toernooi vlot en konden 
we spreken van een geslaagd 
toernooi. 

Verslag van Ron van Lamoen 

RODE RODE SLIPPENSLIPPEN  ——    
WITTEWITTE  BANDENBANDEN  TOERNOOITOERNOOI  
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1e plaats: 
Daniel Leenstra,  
Joost Teunissen,  
Matthijs Teunissen,  
Tobias van Stee,  
Simon van Schothorst,  
Mark Cuppers,  
Emma Johan,  
Cedric v/d Berg,  
Irene Hesling en  
Tjerk Buwalda. 

2e plaats: 
Daniel Gefferie,  
Jaron Hendriks,  
Jesse Rolink,  
Tom Salemink,  
Hessel Olijhoek,  
Jens Lindhout,  
Pepijn Kuperus en  
Dilijn van Hettum. 

3e plaats: 
Viggo Schevers,  
Chris Swaters,  
Casper Rolink,  
Devon Tang,  
Jesse Hermeling,  
Michelle van Dam,  
Duuk Hoeks,  
Erkan Uijttewaal en  
Klaas Conijn. 

4e plaats: 
Job Lahaini,  
Martijn Wolberink,  
Tjitte Boersma,  
Kay van de Berg,  
Lucas Mast,  
Alexander Hornstra,  
Rosalie van Waart,  
Jens Eikelboom,  
Myrthe Hulshof,  
Bart Boogmans 

Hieronder kun je zien wie er 1e, 2e, 3e en 4e is geworden: 



pagina  22 Hajimé  November 2012 

 

 

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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Beste kinderen ,  
Ik wil even zeggen dat 
ik mij weer erg verheug 
om een bezoek te brengen aan jullie fan-
tastische judovereniging. 

Zaterdag 24 november om 9.45 zal ik sa-
men met de pieten een bezoek brengen 
bij jullie in de sporthal. 

Dus zorg dat je goed oefent dan mag je 
misschien wel weer iets laten zien van 
meester Alexander. 

Sint  en  Piet     
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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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Bij judo is 20% van alle letsels ge-
lokaliseerd aan de schouder.  
Het meeste voorkomende letsel 
aan de schouder bij judo is letsel 
van het acromioclaviculaire ge-
wricht (het AC-gewricht). Dit is het 
gewricht tussen het uiteinde van 
het sleutelbeen en de schoudertop 
(acromion, gedeelte van het 
schouderblad).  
Deze blessures ontstaan vaak door 
een slecht uitgevoerde worptech-
niek of en verkeerde landing. 
Er bestaat een indeling in ernst van 
het letsel. De lichtste vorm is een 
verrekking van de gewrichtsband-
jes (ook wel graad 1 genoemd). 
Een ernstigere vorm bestaat uit ver-
scheuring van de gewrichtsband-
jes en hoogstand van het sleutel-
been (ook wel het pianotoetsfeno-
meen genoemd, graad 3). 

Hoe weet je of je letsel van het 
schoudertopje hebt?  
Nadat je verkeerd op je schou-
der bent terechtgekomen, heb 
je direct veel pijn ter hoogte van 
de schoudertop. Meestal kun je 
de betrokken arm niet meer hef-
fen en doen alle bewegingen 
van de schouder pijn. Soms be-
merk je een zwelling ter hoogte 
van de schoudertop of bemerk 
je een veranderde vorm van je 
schoudertop. 
Wat moet je doen als je denkt dat 
je dit letsel hebt opgelopen?  
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 arts 
kan een dia-
gnose stellen, 
adviezen ge-
ven en je ver-
wijzen voor 
verder onder-
zoek naar een 
ziekenhuis of 

Een groot probleem 

SCHOUDERTOP SCHOUDERTOP BLESSUREBLESSURE    
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Over EYOF Utrecht 
2013: Op 14 juli 
2013 wordt in 
Utrecht het Olym-
pisch vuur ontsto-
ken voor het EYOF. 
Tot en met 19 juli gaan 2.700 
sporters tussen 13 en 18 jaar uit 49 

Europese landen in 9 sporten 
op 7 locaties de strijd met el-
kaar aan. Voor topsporttalent 
vormt dit evenement vaak 
het voorportaal van de Olym-
pische Spelen. Daarnaast is 

het festival een grote inspiratie-
bron voor jongeren. Het biedt 
jong talent een podium om te 
schitteren op sportief, cultureel of 
educatief gebied.  

Edith Bosch EYOF-ambassadeur 
Edith Bosch is ambassadeur van 
het EYOF Utrecht 2013. De judoka 
nam vier maal deel aan de Olym-
pische Spelen en won vele me-
dailles, waaronder brons in Lon-
den. In 1995 deed Edith mee aan 
het EYOF in Bath (Engeland) en zij 
kan zich dit nog levendig 
herinneren. “Mijn deelna-
me aan het EYOF was 
een belangrijk moment 
in mijn sportcarrière. In 
Bath maakte ik kennis 
met het Olympische gevoel en 
dat motiveerde mij enorm. Ik kijk 
uit naar het EYOF in Utrecht en ga 
vol enthousiasme de boodschap 
‘Celebrate talent’ verspreiden.” 

JEUGD JEUGD OLYMPISCHEOLYMPISCHE  SPELENSPELEN  
2013 2013 ININ  UTRECHTUTRECHT  

naar een fysio-
therapeut. 
Meestal krijg je de 
eerste week een 
mitella voorge-
schreven, waarin de arm kan rus-
ten. Na een week kun je beginnen 
met oefenen binnen de pijngrens.  
Onder begeleiding van een fysio-
therapeut kan je oefenen om de 
mobiliteit van de schouder en de 
kracht weer te herstellen waarna 

begonnen kan worden met sport 
specifieke trainingen. 
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 

mailto:info@fysiodemolen.nl
http://www.fysiodemolen.nl
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Vanmorgen was ik vroeg uit bed 
om naar het 12e IJsselsteinse ju-
dotoernooi te gaan. 
Het was heel druk, met wedstrij-
den op wel 8 judomatten tege-
lijk. De burgemeester van IJssel-
stein opende het toernooi. In to-
taal deden er 15 judoka’s van 
Groot Houten mee. Van de ju-
doka’s uit de eerste groep (10:15 
uur) wisten er 3 de 3e plek te ha-

len: Casper van Hussen, Alex 
Leenstra en Daniel Leenstra. Zelf 
werd ik ook derde in de poule, 
maar daarmee mocht ik niet de 
kruisfinales in. Carel van Scho-
thorst kwam wel in de kruisfinales, 
maar werd uiteindelijk 4e. Vol-
gend jaar doe ik zeker weer 
mee! 
 
Jasper Haarbrink (8 jaar) 

1212EE  IJSSELSTEINS IJSSELSTEINS JUDOTOER-JUDOTOER-
NOOINOOI    

Op zondag 11 november 2012—Jasper Haarbrink 

Judoka’s Houten doen het goed op IJsselstein Judo-
toernooi—Ron van Lamoen 

Op zondag 11 november werd 
er voor de 12de keer het IJssel-
stein Judotoernooi gehouden. 
Na de opening van de burge-
meester van IJsselstein werd er 
begonnen. Van Judo Houten 
namen de volgende judoka’s 

deel aan de eerste ronde; Jas-
per Haarbrink, Liam van Hattem, 
Casper Hussen, Emma Johan, 
Alex en Daniel Leenstra en Carel 
van Schothorst. De judoka’s van 
Houten waren in hun eerste partij 
nog niet wakker op Alex na ver-
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loren allen hun eerste partij. Alex 
won wel overtuigend zijn eerste 
partij en ook in zijn tweede partij 
liet Alex goed en sterk judo zien. 
Met een goede pakking en con-
trole wist hij ook zijn derde partij 
te winnen en was met deze winst 
geplaatst voor de kruisfinales. In 
de kruisfinale kwam Alex tegen 
een sterke judoka die net een 
maatje te groot was. Ondanks 
het verweer van Alex verloor hij 
de partij maar kon hij toch tevre-
den de derde prijs in ontvangst 
nemen. Jasper herstelde goed in 
zijn tweede partij en ook zijn der-
de partij won hij. Helaas kwam hij 

net wat 
punten 
te kort 
voor de 
k ru i s f i -
n a l e . 
Liam en 

Emma hebben nog niet veel er-
varing maar stonden echt goed 
te judoën maar kwamen net iets 
te kort waardoor ze niet voor de 
prijzen in aanmerking kwamen. 
Casper won ook 2 partijen maar 
moest er hard voor werken en 
dat loonde voor hem in een 
mooie derde plaats. Broertje van 
Alex Daniel Leenstra wist zijn tac-
tiek te veranderen na zijn verlies 
in de eerste 2 partijen en won 

d a a r n a 
twee par-
tijen wat 
resulteer-
de in een 
d e r d e 
p l a a t s . 
Ook Carel wist zich goed terug te 
judoën in het toernooi en be-
haalde de kruisfinales waarin hij 
zich niet in de prijzen judode. 
 
In de tweede groep was het de 
beurt aan Cedric v/d Berg, Jo-
chem Geuze, Irene Hesling en 
Aron Varwijk. Voor Cedric en Ire-
ne was het best spannend want 
het was voor het eerst dat ze 
aan een dergelijk groot toernooi 
meededen. Cedric zat wel in 
een sterke poule maar wist toch 
in 1 partij de zenuwen te bedwin-
gen en won met een mooie ip-
pon. Ook Irene begon zenuw-
achtig maar wist in haar poule 
twee partijen te winnen en kon 
daar tevreden mee zijn. Aron en 
Jochem hadden wat meer erva-
ring en wisten zich in de prijzen te 

judoën 
m e t 
e e n 
d e r d e 
p la a t s 
konden 
b e i d e 
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judoka’s terugkijken op een 
goed toernooi. Aron van Keste-
ren was er ook van Houten al-
leen was hij via TJU ingeschreven. 
Met sterk judo won Aron zijn eer-
ste twee partijen. In de derde 
partij werd hij verrast door een 
goede aanval van zijn tegen-
stander. In de vierde partij trok 
Aron het weer recht en won. 
Hiermee behaalde hij een ver-
diende 2de plaats. 
 
In de derde 
groep moes-
ten Olaf Ke-
merink, Gio-
vanni Mulder 
en Micha Pel-
ger laten zien 
wat ze waard 
waren. Giovanni deed goed zijn 
best maar kwam tegen de soms 
kop grotere judoka iets tekort. 
Micha had ook een sterke poule 
en wist hierin maar 1 partij te win-
nen en kon zich dus ook niet in 
de prijzen judoën. Ook Olaf won 
1 partij in 
zijn poule 
waardoor 
hij ook niet 
in de prij-
zen viel. 
Ruben van 
R o s s u m 

deed mee via TJU en wist na zijn 
eerste verlies partij goed terug te 
komen en behaalde een ver-
diende 3de plaats. 
 
In de laatste groep was alleen 
Stan Nuijten vertegenwoordigd. 
Ook Goos Stam was er die via 
TJU deelnam. Stan begon heel 
goed door zijn eerste drie partij-
en te winnen wat hem in de hal-
ve finale bracht. Bij winst zouden 
de twee Houtense judoka’s te-
gen elkaar uitkomen omdat 
Goos ook in de halve terecht 
kwam. Helaas verloor Stan maar 
Goos wist wel te winnen. Stan 
mocht nog om de derde plaats 
judoën maar kon dit niet hele-
maal opbrengen vanwege een 
blessure opgelopen in de halve 
finale. Stan verloor de partij op 
beslissing van de scheidsrechter 
maar toch kon hij terugkijken op 
een goed judotoernooi. Goos 
wist helaas niet de finale te win-
nen maar werd verdiend twee-
de. 
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IRENE IRENE   

HESLINGHESLING    
 
 
 
 
* Hoe oud ben je?    8 jaar 
* Hoe lang zit je op judo?    Een jaartje 
* Welke band heb je?    Wit met gele slip 
* Wie is je judoleraar?    Ron van Lamoen 
* Doe je ook mee aan wedstrijden?    Ja 
* Heb je al veel gewonnen?    Ja en 1 keer 1ste  
* Welk toernooi vond je het leukst?    Club toernooi 
* Wat vind je het leuks aan judo?    De wedstrijden 
* Wat is je favoriete worp?    De heupworp 
* Heb je broers of zussen op judo?    Niet meer mijn 

broer is gestopt  
* Welke hobby’s heb je nog 

meer?    Gitaar spelen 
* Heb je vriendjes/

vriendinnetjes op judo?    Ja, 
Cedric 

IN DE SPOTLIGHT!!!!!!!!!!IN DE SPOTLIGHT!!!!!!!!!!  
Een pittige tante! Dus jongens pas maar op als je Irene 
tegenover je hebt staan. 
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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 
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