
 

Van links naar rechts en van boven naar beneden: 

Jasper Haarbrink, Casper van Hussen (op de nek van 

coach Max), Liam van Hattum, Joeri Steenman,  

Fedor Perelaer, 

En liggend op de grond: Simon van Schothorst en  

Olivier Steenwelle. 

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  

J
a
a
r
g
a
n

g
 
2
4
,
 
n
r
.
 
2
 
-
 
m

a
a
r
t
 
2
0
1

3
 



pagina  2 Hajimé  Maart 2013 

 

 

 

Jij komt toch ook? Het wordt een gezellig weekend voor 

jong en oud!!!! 

wat  judokamp Groot Houten 2013 

wie  judoka‟s vanaf 8 jaar  

waar kampeerterrein YMCA Leusden 

wanneer van vrijdag 24 mei (ong. 18.00 

  uur) t/m zondagmiddag 26 mei 2013 

hoe aanmelden via: activiteiten@judogroothouten.nl 

ovv “aanmelding judokamp 2013”. 

In de mail graag de naam van de judoka vermelden 

inclusief contactgegevens.  

Aanmelden kan tot 30 april 2013 

kosten € 50,= pp 

vragen? Mail naar  activiteiten@judogroothouten.nl  

als je pas later of de volgende ochtend kan geen pro-

bleem!!!!!!!!!!!!! IVM. Avondvierdaagse  

                                     groetjes,Dennis Mulder 
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Voor u ligt weer een prachtige 

Hajimé, de eerste in 2013. Het 

thuistoernooi is net achter de rug 

en we kunnen weer terugkijken 

op een geslaagd evenement. 

Voor de eerste keer hebben we 

het toernooi niet in Den Oord 

maar in de Molenwiek georgani-

seerd. Noodgedwongen, van-

wege het wegvallen van de ca-

tering in Den Oord maar achter-

af kunnen we hier alleen maar 

blij mee zijn. De zaal is vele male 

ruimer, professioneler, de toe-

schouwers hebben een mooi 

overzicht en ook voor de jud-

oka‟s en scheidsrechters is het 

rustiger. Volgend jaar wordt het 

waarschijnlijk weer de Molen-

wiek, onze nieuwe zaal zal dan 

nog niet gereed zijn. Ik wil ieder-

een enorm bedanken voor de 

vrijwillige bijdrage, in welke zin 

dan ook. Speciale dank natuur-

lijk voor Ron als grote organisator 

van dit toernooi, complimenten. 

Even terug naar januari, de ope-

ning van ons judojaar, de Kaga-

mi Biraki. Het lijkt alweer zo lang 

geleden. Voor het eerst hebben 

we de opening op een zaterdag 

gehouden in plaats van de tradi-

tionele dinsdag. De opkomst was 

een stuk groter dan de andere 

jaren en er was veel meer jeugd 

aanwezig. We hebben onder 

leiding van Sander Mackaaij een 

prachtige demo mogen aan-

schouwen van onze jonge  

judoka‟s die net een half jaar 

bezig waren. Schitterend.  

Ook hebben 

we het jaar-

o v e r z i c h t 

van 2012 de 

revue laten 

passeren en 

is de Bonsai 

k a l e n d e r 

onder lei-

ding van Lex 

van Heumen 

afgescheurd 

door een van de jongste leden.  

Maart 2013 

SCHRIJVERIJENSCHRIJVERIJEN  
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Ook zijn de prijswinnaars van de 

Grote Clubactie in het zonnetje 

gezet. Voor de 2e keer had Max 

Vreeburg de 

meeste loten 

v e r k o c h t , 

meer dan 100 

loten! In to-

taal hebben 

we een re-

cordbedrag 

van €3.908,- 

opgehaald!!!!  

Extreem goed gedaan iedereen. 

 

 

Eind deze maand houden we de 

jaarlijkse Algemene Ledenverga-

dering. We willen hiervoor ieder-

een graag uitnodigen. De ALV 

begint om 20.00 uur in de Engel, 

op dinsdag 26 maart. Tijdens de-

ze vergadering legt het bestuur 

verantwoording af over het be-

leid van 2012 en geven we een 

doorkijk in de plannen voor 2013 

en de jaren daarna. We hopen 

jullie allen dan te zien. 

Tijdens diverse toernooien zijn ook 

weer mooie prestaties geleverd 

door onze judoka‟s. Het is inmid-

dels meer routine geworden om 

ook verslagen van toernooien op 

de site te zetten. Deze site ziet er 

overigens prachtig uit en is zeer 

up to date. Ik wil dan ook ieder-

een uitnodigen om hier regelma-

tig een kijkje te nemen 

www.goothouten.nl. Daarnaast 

krijgen we ook weer wat externe 

publiciteit. Onze PR commissie 

(Karin, Hedy en Danielle) schrijft 

regelmatig een stukje over een 

toernooi en plaatst deze op de 

site of levert deze aan de huis-

aan-huis-bladen in Houten aan. 

We hebben nu zelfs de voorpagi-

na van het Trefpunt gehaald! 

Heel goed. 

Het komend half jaar staan er 

weer mooie wedstrijden, de gra-

duaties en clubkampioenschap-

pen op het programma. En in 

mei staat het jaarlijkse kamp 

weer voor de deur. Het kamp 

start op de laatste dag van de 

avondvierdaagse. Dat kan men-

sen afschrikken om helemaal niet 

te komen. Dat zou zonde zijn. We 

begrijpen heel goed dat de jud-

http://www.goothouten.nl
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oka‟s even een goede nachtrust 

nodig hebben voordat ze zich 

weer in het kampgedruis gaan 

storten. Ze kunnen dus ook zater-

dag voor de lunch naar het 

kamp in Leusden komen. Ze zijn 

van harte welkom. 

Tenslotte wil ik 

Andre van der 

Snee even in 

het zonnetje 

zetten. Andre is 

al ruim een de-

cennium  zeer actief voor de ju-

dovereniging en heeft diverse 

functies bekleed, waaronder 

voorzitter en secretaris. Zijn laatste 

functie is coördinator van de 

EHBO geweest. Andre heeft dit 

de afgelopen jaren zeer passie-

vol opgepakt en heeft zijn taak 

inmiddels op zeer consciëntieuze 

wijze overgedragen aan Virginia 

Straal en Sacha van der Heijden. 

De manier waarop Andre zich de 

afgelopen jaren heeft ingezet  

verdient groot respect. Andre 

ontzettend bedankt voor je uit-

stekende inzet en we zijn blij dat 

je als EHBO-er nog betrokken 

blijft. Virginia en Sacha, jullie bei-

de heel veel succes in de nieuwe 

job. 

Veel leesplezier allemaal. 

Simon Peijnenborgh 

Voorzitter 

Parelgras 3, 3994 NS  HOUTEN  
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Sinterklaas 2012 

Was weer een geweldig feest met een zeer grote opkomst. 

 

 

 

 

 

Mijn Pieten en ik hebben weer prachtige worpen en houd-

grepen gezien. Het lijkt wel of de judoka’s elk jaar beter 

worden. Ook moesten de pieten iets heel gevaarlijks 

doen ,ze moesten op de grond zitten en dan gingen de 

judoka’s over hun heen duiken. Meester Alexander ging 

het voor doen.  

 

 

 

 

 

Ik vond dit wel een beetje eng. 

Maar gelukkig ging alles goed want ik heb de Pieten 

hard nodig. Ik hoop volgend jaar weer mooie nieuwe 

worpen te zien en ik hoop dat ik de Pieten nog mee krijg. 

Sint. 
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Op 15 en 16 december werd het al bekende "Frans 

Odijk" Judotoernooi gehouden in Wijk! 

Op zaterdag was ik samen met 

Sander Mackaay (doet oplei-

ding Judoleraar A en moest als 

opdracht coaching doen) al 

vroeg op pad om de jongens en 

meisje van de club te coachen 

voor hun laatste wedstrijd van 

het jaar. 

Om 9 uur moesten de eerste ju-

doka‟s aantreden voor hun par-

tijen. Aron Varwijk, Liam van Hat-

tum, Iliana Solaro, Olivier Steen-

welle, Jasper Haarbrink, Nick Riet-

veldt en Stijn van Ravenswaay 

waren nog niet helemaal wakker 

want iedereen verloor zijn eerste 

wedstrijd. 

Het was voor mij en Sander dus 

even aan de bak en een pep-

talk te geven om onze judoka‟s 

weer scherp te krijgen!  

Aron en Olivier hadden hun dag 

niet en vielen buiten de prijzen. 

Voor Stijn en Nicky was het hun 

eerste wedstrijdje. Niet te min 

gingen ze vol in de strijd en wist 

Nick bijna te winnen maar de 

scheidsrechter besliste helaas 

anders. Beide jongens vielen bui-

ten de prijzen. Iliana knokte voor 

wat ze waard was en won haar 

tweede partij overtuigend. He-

laas kon ze ondanks haar grote 

inzet niet doorzetten en verloor 

de rest van de partijen! Jasper 

verweerde zich goed en wist de 

rest van zijn partijen te winnen en 

behaalde daarmee een mooie 

3de plaats. Ook Liam was goed 

bezig ondanks de sterke tegen-

stand wist hij een verdiende 3de 

plaats te behalen. 

Laurens Brackel en Jochem Geu-

ze kwamen op de mat in de 

tweede groep. Voor Sander en 

mij was het nu makkelijke want 

we konden ieder 1 judoka voor 

ons nemen. Jochem zat in een 

poule met goede judoka‟s dus 

moest hij behoorlijk aan de bak. 

Helaas voor Jochem lukte het 

hem iedere keer net niet op 1 

EEN EEN WEEKENDJEWEEKENDJE  WIJK WIJK BIJBIJ  
DUURSTEDE DUURSTEDE VOORVOOR    

JUDOKA’S GROOT HOUTENJUDOKA’S GROOT HOUTEN  
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partij na waarin hij het voordeel 

kreeg van de scheidsrechter. 

Laurens verloor zijn eerste partij 

maar wist hierna zich goed te 

herpakken en wist met twee 

winst partijen de 2de plaats te 

pakken. 

Giovanni Mulder mocht na Lau-

rens en Jochem aantreden. Ook 

de poule van Giovanni was sterk 

te noemen. Giovanni knokte 

voor wat hij waard was. Met 1 

winstpartij viel hij buiten de prij-

zen. In de laatste groep van de 

dag zaten Goos Stam, Peter de 

Kruijff, Stan Nuijten en Ruben van 

Rossum. Peter en Ruben begon-

nen goed door hun eerste partij 

te winnen. Peter wist ook de 

tweede partij te winnen en stond 

overtuigend te judoën. Derde 

partij verloor hij maar met de 

vierde winstpartij werd Peter ver-

diend 2de. Stan had niet goed 

geslapen en kwam energie te-

kort om echt vol aan de bak te 

gaan. Hij won nog wel een partij 

maar dat was te weinig voor een 

prijs. Goos won zijn tweede wed-

strijd maar kon dit niet vasthou-

den in zijn verdere wedstrijden en 

viel net buiten de prijzen. Ook 

Ruben was na zijn eerste winst-

partij niet meer in staat, ondanks 

zijn grote inzet, zich in de prijzen 

te judoën. 

De volgende dag ging het toer-

nooi weer verder maar nu met 

de oudere judoka‟s. Max van 

der Heijden, Lars van den Burg, 

Menno Peijnenborgh, Niels van 

Zijl en Leon Jongerius. 

Menno was als eerste aan de 

beurt en dat Menno de laatste 

tijd goed in vorm is, liet ie weer 

zien op dit toernooi. Met de winst 

in alle partijen legde hij beslag 

op de 1ste plaats.  

Hierna was het de beurt aan 

Max en Lars. Lars won zijn eerste 

partij. Helaas verloor hij zijn twee-

de maar wist hij de derde te win-

nen. Om in de prijzen te vallen 

moest Lars zijn laatste partij win-

nen maar dat lukte niet. Max viel 

ook buiten de prijzen maar liet 

zien dat er wel rekening met 

hem moet worden gehouden 

want hij verkocht zijn huid duur.  

In de laatste groep van de dag 

waren het Leon en Niels die 

Menno Peijnenborgh 1e 
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moesten laten zien of ze het nog 

konden. Beide judoka‟s hadden 

al een tijdje geen wedstrijden 

meer gedaan dus was het even 

weer wennen in hun eerste partij. 

Ze wisten beiden toch overtui-

gend te winnen. Het leek wel of 

ze het hadden afgesproken 

want beiden verloren hun twee-

de partij. En ja hoor de derde 

wisten ze weer te winnen. Leon 

met een mooie schouderworp 

en Niels op beslissing van de 

scheidsrechter. Voor Leon bete-

kende dit de 2de plaats en ja 

hoor ook Niels werd 2de. Ze wa-

ren vermoeid en hadden de vol-

gende dag toch wel weer wat 

spierpijn, maar keken terug op 

een prima toernooi. Het was voor 

Groot Houten toch een goed 

weekend. Allen gefeliciteerd. 

Ron & Sander 

GRADUATIES GRADUATIES BIJNABIJNA    
VLEKKELOOSVLEKKELOOS  VERLOPENVERLOPEN  

Allemaal van harte gefeliciteerd! 

Iedereen is gegradueerd en heeft fantastisch zijn best gedaan. Sommi-

ge judoka‟s zijn zelfs dubbel gegradueerd. We zetten deze judoka‟s 

graag in het zonnetje: 

 

 

Op de website van Groot Houten 

staan nog meer leuke foto‟s! 

 

Op een kleinigheid na is het vlekkeloos verlopen. Helaas wor-

den afmeldingen niet altijd gemeld aan de organisatie, verzoek is om 

dit wel te doen.  Ook dit jaar weer helaas veel (te) late inschrijvingen. 

De datum van de volgende graduaties is zaterdag 13 juli, noteer de 

datum alvast in de agenda en meld je op tijd aan, dan zorgen we met 

elkaar dat het volgende keer weer helemaal probleemloos verloopt. 

Daniel Gefferie, Irene Hesling, 

Daniel Leenstra 

Dennis Mulder, Daniel Gefferie, Irene Hesling, Daniel Leenstra,  

Guido Hogenbirk, Fedor Perelaer en Carel van Schothorst. 
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Behaalde punten instaptoernooien    

     

NAAM NAAM GEBJAAR 19-jan-13 TOTAAL 

ASSELT Ewoud van 2003 20 101 

BERG Cedric van den 2004 20 92 

BERG (2007) Kay van den 2006 10 10 

BROEK Paul van den 2003 10 40 

HANENBERG Otmar 2003 21 57 

HATTUM Liam van 2004 50 210 

HESLING Irene 2004 40 160 

HOGENBIRK Guido 2004 20 80 

HORST Huub van der 2003 20 141 

HUSSEN Casper van 2004 30 176 

LEENSTRA Daniel 2006 50 217 

LINDHOUT Jens 2005 20 30 

MEIJER Teun 2005 45 227 

MEUKEN Koen 2005 50 235 

PERELAER Fedor 2004 17 54 

SCHEVERS Viggo 2004 17 37 

SCHOTHORST Carel van 2003 45 117 

SCHOTHORST Simon van 2004 30 30 

STEENMAN Joeri 2004 25 197 

STEENWELLE Olivier 2004 50 262 

VELZEN Eloise van 2005 20 20 

VINCENT Olivier 2005 31 130 

INSTAPTOERNOOIINSTAPTOERNOOI  
1919--11--20132013  

Irene Hesling 
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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. 
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Ik vond de spreekbeurttas erg 

handig omdat er mooie foto‟s en 

handige spullen in zitten die je 

niet van het internet kunt pluk-

ken, zoals de zwarte band en 

alle slippen. Deze dingen heb 

ikzelf ook gebruikt. Ik vond het 

echt gaaf om de zwarte band 

om te hebben! 

Er waren ook nog andere dingen 

zoals: een vel waar op staat wat 

je moet kunnen bij elke band en 

een diploma van de gele band. 

Ook is er een programma waar 

op staat hoe je judoles moet ge-

ven op school, maar dat vind ik 

meer voor de juffen. 

Ik zou iedereen aanraden om 

deze tas te gebruiken als hij/zij 

een spreekbeurt over judo gaat 

houden!  

Je kunt „m aanvragen bij de se-

cretaris van Groot Houten en die 

heet Thom. 

Groetjes, Carel 

DE DE SPREEKBEURTTASSPREEKBEURTTAS  
Een spreekbeurt over judo houden? Vraag bij de secre-

taris (secretaris@judogroothouten.l) de spreekbeurttas 

aan! Carel heeft hem al gebruikt en kreeg een mooie 9 

voor zijn spreekbeurt. Lees hier zijn verslag. 
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We hadden veel deelnemers. 

Maar liefs 55 judoka‟s met de 

rode slip gingen op voor hun wit-

te band examen. 

Voordat de judoka‟s hun kunsten 

moesten laten zien werden ze 

eerst gewogen voor het toer-

nooitje wat na het examen werd 

gehouden. Alle judoka‟s moes-

ten op de mat komen en samen 

met hun partner/vriendje moes-

ten ze verschillende oefeningen 

doen. We begonnen eerst met 

het opwarmen waarna we be-

gonnen met het valbreken. 

Iedereen liet goed zien dat ze 

het valbreken goed hadden ge-

leerd. Onder toeziend oog van 

de examinatoren Alexander, 

Martijn, Leon en Ron moesten de 

judoka‟s kanteltechnieken, houd-

grepen, beenworpen en heup-

worpen laten zien.  

Iedereen deed goed zijn best en 

er waren veel judoka‟s die de 

technieken goed onder de knie 

hadden. 

Na afloop van het examen werd 

er door meester Ivo, bonds-

scheidsrechter, een uitleg gege-

ven van de wedstrijdregels van 

het judo en de puntentelling. 

Iedereen zat aandachtig te luis-

Zoals we dat elk jaar doen was er ook dit jaar weer het 

rodeslippentoernooi op zaterdag 2 februari 2013.  

RODESLIPPENTOERNOOI RODESLIPPENTOERNOOI 
WEERWEER  GOEDGOED  VERLOPENVERLOPEN  
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teren. Ook de vele ouders de 

mee waren gekomen zaten vol 

interesse te luisteren. 

Daarna begonnen de wedstrijd-

jes. De judoka‟s waren verdeeld 

op gewicht en leeftijd over 11 

verschillende poules. Veel wed-

strijd judoka‟s van onze club hiel-

pen mee met de tafeljury en 

scheidsrechteren. Tijdens de eer-

ste wedstrijdjes gingen de  

judoka‟s nog rustig aan de gang, 

maar toen eenmaal de spanning 

eraf was, deden ze goed hun 

best om een mooie worp te ma-

ken en de partij te winnen. Zo 

zag ik een mooie partij tussen 

Hessel Olijhoek en Sem Mathan. 

Beide judoka‟s gingen er vol in. 

Sem probeerde een heupworp 

en Hessel blokkeerde deze maar 

volgde gelijk ook met een heup 

worp waarop Sem door de lucht 

vloog en Hessel een mooie Ippon 

kreeg. Ook de jongste en kleinste 

judoka‟s Kay v/d Berg en Xander 

Sprong lieten leuk judo zien. Het 

was ook leuk om te zien dat de 

meiden het ook goed deden 

tegen de jongens. Lotte Straat-

mann behaalde zelfs een 1ste 

plaats en Marielle v. Mullem be-

haalde een mooie 2de plaats.  

Het was een geslaagde activiteit 

weer voor de vereniging. De ju-

doka‟s vonden het leuk, de ou-

ders hadden het naar hun zin 

gehad en de vele vrijwilligers wa-

ren tevreden. Bij deze ook dank 

hiervoor. 

Hieronder een overzicht van de 

prijswinnaars: 

1ste Plaats 

Kay v/d Berg, Pepijn Kuperus, Peter Terpstra, Simon 

Schothorst, Thijmen Lansing, Hessel Olijhoek, Mathijs Teu-

nissen, Lotte Straatmann, Joost Teunissen, Armin Sinne-

ma en Dilijn van Hetten. 
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4de Plaats: 

Niels Dekker, Bas Hooiveld, Michelle van Dam, Jens Ei-

kelboom, Eli Bosboom, Koen de Haan, Bram Fondse, 

Lukas van Dee, Rosalie v/d Waart, Sem mathan, Thijs 

Patist, Daan Franke, Jessev/d Neut, Julia Velzen, Tijn 

Huizinga, Arthur Vos, Emma Koning, Irmin de Vries, Mees 

Voskens, Casper Rolink, Silvester Zaal, Bart Boogmans 

en Jesper Wagenaar. 

3de Plaats: 

Teun Gooszen, Dinand Brouwer, Wessel de Wolf, Jesse 

Rolink, Myrthe Hulshof, Kai de Vos, Theis Winkel, Duuk 

Hoeks, Thijn Peet, Martijn Wolberink en Klaas Conijn. 

2de Plaats: 

Xander Sprong, Marielle van Mullem, Gerben Bootsma, 

Jimme Terpstra, Niek van Wiggen, Jesse Hermeling, 

Quinn Vennix, Sam van Winkelhoff, Jonathan Verbrug-

gen, Sander van Mourik en Bram Straatmann. 
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De groepen op woensdag van 16.15u en vrijdag van 16.45u van mees-

ter Ivo gaan naar de groep op donderdag om 16.45u van meester 

Ron. Met het samenvoegen wordt er een nieuwe grote groep ge-

vormd in de leeftijdscategorie 10-14 jaar en ontstaat er weer ruimte 

voor twee nieuwe groepen. 

Leswijziging vanaf 8 april 2013! 

Dank ook aan alle sponsoren! Zowel 

de bedrijven als de individuen die 

een financiële bijdrage hebben ge-

leverd! 

Dank aan alle vrijwilligers die heb-

ben meegeholpen. Dank voor jullie 

tijd, inzet, energie en enthousiasme! 

Het thuistoernooi was een 

succes!  
Toch wel heel bijzonder dat 1 

iemand 5 bedrijven zover heeft 

gekregen om judomatten te 

sponsoren voor het thuistoer-

nooi! Te weten zijn eigen be-

drijf Kinder/gastouderopvang 

Martine Wildeman en nog 4 

anderen: Schildersbedrijf Nico 

van der Ham, Kind is Koning, 

Van Drunen Sloopwerken en 

Wim de Keizer. 

Gor Luijkx DANK! 

Op onze site www.groothouten.nl staat inmid-

dels een Marktplaats-tab waar je jouw twee-

dehands judopakken, slippers, judobanden, 

judotassen etc. op kunt zetten. Super handig! 

Maak er gebruik van! 

Judopak te koop of gezocht? 

De website van Groot Houten is heel leuk en actueel! 

Regelmatig checken is de moeite waard! 

Is het je opgevallen dat onze website steeds leuker wordt? Vrijwel na 

elke wedstrijd staan er nieuwe foto‟s (veel met dank aan Evert  

Schothorst) op en kun je een stukje vinden dat een van onze judoka‟s 

geschreven heeft. Dus kijk regelmatig even voor het laatste nieuws! 

Mocht je het leuk vinden om zelf iets te schrijven na een wedstrijd, dan 

kun je dat mailen aan:  website@judogroothouten.nl. 

http://www.groothouten.nl/
mailto:website@judogroothouten.nl
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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 

mailto:restaurant@deengel.nl
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Sportpunt Houten organiseert 

sinds twee jaar dit evenement in 

Houten. Vorig jaar was Menno 

Peijnenborgh genomineerd voor 

Sport Talent 2011. Uit de 5 geno-

mineerden werd helaas niet 

Menno gekozen. Menno kreeg 

wel een mooie oorkonde omdat 

hij was genomineerd. 

 

Op basis van de resultaten van 

het afgelopen jaar werden Aron 

en Goos voorgedragen. Helaas 

werden de beide judoka‟s van 

Groot Houten niet genomineerd. 

Dit zijn de resultaten van de 

judoka‟s waarmee ze een nomi-

natie probeerden te krijgen: 

 

Aron van Kesteren 

3de plaats 

* Internationaal toernooi Glad-

saxe in Denemarken 

* Internationaal judotoernooi in 

Alkmaar 

* Dubbele graduatie in juli 2012 

* Judoka van het jaar bij ju-

dovereniging Groot Houten. 

 

Goos Stam 

1ste plaats 

* Internationaal judo toernooi 

Gladsaxe in Denemarken. 

* Internationaal judotoernooi 

Hoogland. 

* IJselsteins judotoernooi. 

2de plaats 

* Open Flevolands judo kampi-

oenschap. 

* Nationaal judotoernooi Beu-

ningen. 

3de plaats 

* Internationaal Heide judo-

toernooi 

ARON ARON VANVAN  KESTEREN KESTEREN ENEN  
GOOS STAM GOOS STAM ININ  DEDE  RACERACE  

VOORVOOR  SPORTTALENT SPORTTALENT VANVAN  HETHET  

Aron en Goos waren voorgedragen door onze club als 

Sport Talent van 2012.  

Goed gedaan jongens! 
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Het letsel wordt veroorzaakt door 

een klap of forse druk op de rib-

ben zoals bij judo voor kan ko-

men tijdens de landing bij een 

worp of het grondgevecht. 

Symptomen die kunnen voorko-

men bij gekneusde ribben zijn 

onder andere:  

* Pijn op de plaats waar het 

letsel zit 

* Bloeduitstortingen 

(hematoom) 

* Pijn bij de ademhaling en 

diep doorzuchten 

* Pijn bij hoesten 

* Pijn bij bewegingen van de 

borstkas, zoals draaien, 

liggen, lopen 

* Pijn bij armbewegingen 

boven het hoofd 

 

Hoewel het letsel wordt aange-

duid als gekneusde ribben, zijn 

het voornamelijk de tussenrib-

spieren,  de rib-wervel en de rib-

borstbeen verbindingen die aan-

gedaan zijn. 

Het is een hardnekkige blessure 

die vaak maximaal 6 weken in 

beslag neemt voordat deze he-

lemaal genezen is. Het gene-

zingsproces is niet echt te versnel-

len. Indien de pijn erg op de 

GEKNEUSDE RIBBENGEKNEUSDE RIBBEN  
Gekneusde ribben komen nogal eens voor bij contact-

sporten zoals judo, worstelen en TaeKwon-do.  

http://www.eerstehulpwiki.nl/wiki/index.php/Bloeduitstorting
http://www.eerstehulpwiki.nl/wiki/index.php/Hematoom
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voorgrond staat kan deze ver-

licht worden met b.v. paraceta-

mol. 

 

Bij twijfel altijd een arts raadple-

gen. Indien de ribben gebroken 

zijn, kan dit ernstige complicaties 

opleveren. 

FYSIOTHERAPIEPRAKTIJK 

DE MOLEN 

De Molen 61 

3995 AW   Houten 

030-6378283 

WWW.FYSIODEMOLEN.NL 

http://WWW.FYSIODEMOLEN.NL
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JUDO JUDO TOERNOOITOERNOOI  GROOT GROOT 
HOUTEN SUCCESVOL HOUTEN SUCCESVOL   

Het was even wennen maar dat ging snel, een nieuwe 

locatie voor ons jaarlijkse judotoernooi omdat Den Oord 

niet meer aan de wensen voldoet.  

We waren te gast in sporthal De 

Molenwiek. Een hal die wel drie 

keer zo groot is als Den Oord en 

dat gaf ook een ruim gevoel. We 

hadden de matten van de judo-

bond gehuurd en met veel vrij-

willigers werden de matten neer-

gelegd. Dat zag er top uit toen 

alles klaar was. 

Er hadden zich 280 judoka‟s in-

geschreven voor ons toernooi 

waarvan er 62 van onze club 

Groot Houten waren. Al deze 

judoka‟s werden ingedeeld op 

leeftijds- en gewichtscategorieën 

wat dan 57 poules opleverde. 

De eerste groep begon om 09:15 

uur en de wedstrijden werden 

geleid door 13 bondsscheids-

rechters op 6 matten. Ook waren 

er veel vrijwilligers die deze dag 

meehielpen om zo alles goed en 

vlot te laten verlopen. Weer was 

er veel publiek meegekomen 

om aan te moedigen. Er waren 

spannende partijen waarbij de 

judoka‟s weinig aan elkaar toe-

gaven. Zo wist Jonathan Gefferie 

bijna al zijn partijen te winnen 

maar verloor er 1 op scheids-

rechterbeslissing. Toch werd Jo-

nathan 1ste in zijn poule. De 

mooiste partij van de dag was 

voor Kay v/d Berg. Nadat alle 

partijen waren geweest in de 

tweede groep moest Kay van JV 

Groot Houten nog een partij om 

uit te maken wie er 2de of 3de 

werd. Onder aanmoediging van 

de judoka‟s en het publiek wer-

den Kay v/d Berg en Jean-Luc 

Grijt opgezweept voor een span-

nende partij. Deze twee lichtge-

wichten(19kg en 6jaar) waren 

aan elkaar gewaagd maar uit-

eindelijk was het Kay die de winst 

pakte en een luid applaus kreeg 

van het publiek. 

In de laatste groep was het de 

beurt aan de groep -15 jaar. Hier 

was Aron van Kesteren opper-

machtig in zijn poule en haalde 

hij overtuigend de 1ste plaats. 

Ook Lars v/d Burg stond goed te 
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judoën en behaalde een 2de 

plaats. Deze dag vond ik als 

coach Max v/d Heijden sterk en 

tactisch judoën. Met een mooie 

2de plaats kon hij terugkijken op 

een goed toernooi. Totaal vielen 

er van Groot Houten 32 judoka‟s 

in de prijzen dus 50% van de 

deelnemers die zich hadden op-

geven van onze club. Wie dat 

allemaal zijn kun je hieronder le-

zen. Bij deze bedank ik alle vrijwil-

ligers want zonder jullie was deze 

dag niet zo succesvol verlopen. 

1ste plaats 

Jonathan Gefferie, Peter de Kruijff, Jasper Haarbrink, Daniel 

Leenstra, Yoeri Steenman, Aron van Kesteren en Ruben van 

Rossum. 

 

2de plaats 

Tjerk Buwalda, Floris Ester, Daniel Gefferie, Koen Meuken, Liam 

van Hattum, Max v/d Heijden, Lars v/d Burg, Menno Peijnen-

borgh en Kay v/d Berg. 

 

3de plaats 

Aron Varwijk, Jochem Geuze, Siem Muusz, Tobias van Stee, 

Jesse Rolink, Casper Hussen, Simon Gefferie, Olivier Steenwelle, 

Tommy Schevers, Oliver Vincent, Emma Johan Sousa, Cedric 

v/d Berg, Tristan van Dijk, Stan Nuijten, Giovanni Mulder en  

Iliana Solaro. 
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“We hebben allebei meege-

daan aan het thuistoernooi, af-

gelopen zondag. Het was een 

mooie, grote zaal. Er waren aar-

dige scheidsrechters. Ik mocht 

aan de aardigste van alles vra-

gen en hij gaf op alles antwoord. 

Ik moest lachen om zijn verhaal 

dat Jigoro Kano niet kon reke-

nen, want Waza-ari (7 punten) 

plus Waza-ari is helemaal geen 

Ippon (=10 punten), maar 14 

punten! 

We hebben allebei 1 wedstrijd 

gewonnen. En allebei 3 verloren. 

En dat vinden we het stomste 

van judo! Carel: “En dan moet je 

soms bijna huilen.” En Simon vult 

aan: “Of heel erg huilen. Want 

 

als ik er een verloren heb en 

daarna gebeurt het weer, dan 

word ik daar erg verdrietig van. 

En ook wel een beetje boos.” 

Winnen is fijn, maar verliezen he-

lemaal niet. Dan kan je niet naar 

je vader of moeder. En dan is het 

fijn als je coach er is. 

We hebben wel geleerd dat een 

nieuwe wedstrijd een nieuwe 

kans is. Dat zegt de coach altijd 

en papa en mama zeggen dat 

ook. Maar als je dan nog verdrie-

tig bent, gaat het judoën toch 

niet zo goed. Zou je dat leren als 

je langer op judo zit? Of blijft dat 

gewoon altijd het stomste van 

judo?” 

 

Groetjes, Carel en Simon 

VERLIEZEN VERLIEZEN ISIS  HETHET  MINSTMINST    
LEUKELEUKE  VANVAN  JUDOJUDO  

Op verzoek van Carel en Simon heb ik hun verhaal ge-

typt nadat zij met mij in gesprek waren over de judo-

wedstrijden van 3 maart 2013. Hun verhaal ging als 

volgt: 
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Wat in theorie heel duidelijk, een-

voudig en gemakkelijk leek, 

bleek in de praktijk toch iets an-

ders uit te pakken. 

Want wat blijkt? Met een groep 

kinderen om de tafel heen die 

allemaal tegelijk iets willen vra-

gen, bekijken of vertellen, is het 

bijhouden van de volgorde van 

poules een uitdaging! En met 

coaches om je heen die overal 

iets van vinden en die ook (soms 

ook terecht) correcties wensen, 

blijkt het bijhouden van de pun-

tentelling een hele opgaaf. Tij-

dens een wedstrijd is de scheid-

rechter lang niet altijd duidelijk 

verstaanbaar en lijkt vrijwel alles 

op “EE!” te eindigen… Gelukkig 

zijn de gebaren meestal wel dui-

delijk. En dan zijn er nog de 

(vooral jonge) judoka’s die ver-

geten om klaar te staan, of die 

hun band niet kunnen omkno-

pen, of juist veel hulp nodig heb-

ben om die band weer af te 

doen. Vooral rustig blijven is dan 

het verstandigst, maar niet het 

meest eenvoudig. Blijven oefe-

nen dus! 

Gelukkig hebben we bij Groot 

Houten veel tafelschrijvers die al 

een ruime ervaring hebben. Ik 

had het geluk om bij twee gedul-

dige mannen aan tafel te zitten 

die mij rustig hebben uitgelegd 

waar ik op moest letten en waar 

ik mijn vele vragen aan kon stel-

len. Zo heb ik goed kunnen oefe-

nen en het was hartstikke leuk! En 

voor hen was mijn smartphone 

weer handig, omdat we die als 

ERVARINGEN ERVARINGEN VANVAN  EENEEN  BEGIN-BEGIN-
NENDNEND  TAFELSCHRIJVERTAFELSCHRIJVER  

Nadat ik kort geleden de instructieavond 

“Tafelschrijven” van Ron en Sander had gevolgd 

(aanrader voor alle ouders!), kon ik mijn opgedane 

kennis meteen toepassen tijdens het Thuistoernooi op 

zondag 3 maart. 
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stopwatch konden gebruiken. 

Het lastigste was voor mij dat ik 

het gevoel had overal ogen te 

moeten hebben om alles en 

iedereen in de gaten te houden. 

Het bijzondere vond ik om van zo 

dichtbij de toernooien mee te 

kunnen maken en om van 

scheidsrechters te horen dat het 

ook voor hen soms ingewikkeld is 

om een goede afweging te ma-

ken. 

Kortom, ik kom graag een vol-

gende keer weer tafelschrijven, 

maar dan wel weer met een 

paar zeer ervaren krachten! 

Groetjes, 

Karin 

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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Hierbij nodigen wij iedereen graag uit tot het bijwonen van onze jaar-

lijkse Algemene Ledenvergadering op 

dinsdag 26 maart 2013 van 20.00 – 22.00 uur. 

De ALV vindt plaats in café restaurant Den Engel, Burg. Wallerweg 2 

(Oude Dorp) Houten. 

 

Agenda: 

v.a. 19.45 uur Ontvangst met koffie thee 

1. Opening en vaststellen agenda 

2. Mededelingen en ingekomen stukken 

3. Notulen algemene ledenvergadering d.d. 28 maart 2012 

4. Jaarverslag en jaarrekening 2012 

5. Verslag kascommissie 

6. Begroting 2013 

7. Samenstelling algemeen bestuur (af- en aantreden) 

8. Speerpunten bestuursbeleid 2013 

9. Wat verder ter tafel komt 

10. Rondvraag/ sluiting 

 

Als u andere onderwerpen ter sprake wilt 

brengen tijdens deze vergadering, of bepaalde vragen/wensen heeft, 

dan verzoeken wij u deze liefst 

voorafgaand aan de vergadering mondeling of schriftelijk mee te de-

len aan Thom van der Heijden, onze 

secretaris, via secretaris@judogroothouten.nl of 06 31 03 60 24. 

 

Wij hopen u 26 maart as. op de ALV te treffen. 

Met vriendelijke groet,  

Het bestuur 

UITNODIGING UITNODIGING ALGEMENEALGEMENE    
LEDENVERGADERINGLEDENVERGADERING  

Dinsdag 26 maart 2013 
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Sander Mackaaij 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We hebben besloten dat jij eens extra in de spotlight gezet moet wor-

den. Daarom hebben wij een paar vragen voor jou zodat we je alle-

maal wat beter leren kennen. 

 

* Hoe oud ben je? Ik ben 39 jaar oud 

* Hoelang zit je op judo? Sinds 1980 judo ik al, dus vanaf mijn zesde 

jaar 

IN DE SPOTLIGHT!!!!!!!!!!IN DE SPOTLIGHT!!!!!!!!!!  
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* Welke band heb je? Ik heb de 2e dan en volg nu een opleiding 

voor judo leraar A 

* Wie is je judoleraar? Ik krijg les van Lex van Heumen 

* Doe je ook mee aan judo toernooien? Vroeger heb ik wel mee 

gedaan aan toernooien maar tegenwoordig niet meer 

* Heb je al veel gewonnen? Ja, ik heb op toernooien altijd veel 

prijzen gewonnen 

* Welk toernooi vond je het leukst? De kleinere toernooien vond ik 

altijd het leukst 

* Wat vind je het leukst aan judo? Technieken leren en daar leuke 

combinaties mee maken 

* Wat is je favoriete worp? Mijn favoriete worp is de Ippon-seoi-

nage 

* Heb je broers of zussen? Ja ik heb 1 oudere zus Marianne 

* Zo ja, zitten die ook op judo? Nee, maar mijn neefje Mick heeft 

wel gejudood bij Groot Houten 

* Hebben papa of mama ook gejudood? Nee mijn ouders heb-

ben nooit gejudood, mijn vader heeft altijd gevoetbald 

* Welke hobby‟s heb je nog meer? Naast judo houd ik weinig tijd 

over voor ander hobby’s maar als ik tijd over heb ga ik graag 

vissen 

* Waar werk je? Ik werk bij Spectrum Brands, daar verkopen we 

spullen van de merken Varta, Remington, Russell Hobbs (deze zie 

je wel eens op onze loterijen) 

* Wat doe je daar? Daar ben ik verantwoordelijk voor Customer 

Service en Logistiek in de Benelux 

* Heb je ook vriendjes/vriendinnetjes die judoën? De onderlinge 

band binnen de vereniging is zo hecht dat je kunt zeggen dat 

onze senioren groep bestaat uit allemaal vriendjes/vriendinnetjes 

 

Bedankt voor je tijd en nog heel veel judo plezier.  

Met vriendelijke groet, Dennis 
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Kopij volgende Hajimé inleveren bij: 

Renate Peijnenborgh via hajime@judogroothouten.nl. Ook foto‟s zijn van harte welkom! 

Judovereniging Groot Houten, Postbus 446, 3990 GE Houten   

 6353075      http://www.groothouten.nl   

Bestuur: 

 

 

Voorzitter 

Simon Peijnenborgh 

Woudmeer 18 

3994 HT Houten 

  276 01 26 / 06 553 925 86 

 

Secretaris 

Thom van der Heijden 

secretaris@judogroothouten.nl 

Mergelsteen 26 

3991 SN  Houten 

  639 03 41 / 06 310 360 24 

 

Penningmeester 

Bert Baars 

penningmeester@judogroothouten.nl 

Dovenetelhof 43 

3991 GA  Houten  

  

Technische zaken/  

uit- en thuiswedstrijden 

Ron van Lamoen 

trainingen@judogroothouten.nl 

Langshout 22 

3991 PK Houten 

  638 04 71 /  06 533 489 82 

  

Wedstrijdsecretariaat 

Georget van den Burg 

wedstrijden@judogroothouten.nl 

Gaffelveld 71 

3993 RE  Houten 

  637 84 60 

 

Buitenactiviteiten 

Dennis Mulder 

activiteiten@judogroothouten.nl 

Boterbloemhof 2 

3991 GS  Houten 

  06 223 751 91 

 

 Frits en Elly van Vliet,  

Loonadministratie 

Parelgras 3  

3994 NS Houten  

 6353187 

Inschrijfgeld & contributie 

Het inschrijfgeld en de contributie innen wij via automatische incasso. 

Het inschrijfgeld voor nieuwe leden bedraagt € 12,00 (eenmalig). Als 

peildatum voor de vaststelling van de leeftijd geldt 1 januari van het 

lopende jaar. De contributie wordt jaarlijks, in de maand januari, au-

tomatisch verhoogd op basis van het CBS indexcijfer voor de gezins-

consumptie. Overige aanpassingen van de contributie kunnen slechts 

plaatsvinden na instemming van de Algemene Ledenvergadering. 

 

Tarieven & kortingen m.i.v. 1 januari 2013 

De contributie bedraagt voor: 

- jeugdleden tot en met 17 jaar  € 65,00 per half jaar; 

- jongeren van 18 tot en met 22 jaar € 80,00 per half jaar; 

- leden van 23 jaar en ouder   € 94,00 per half jaar; 

- voor een combi-lidmaatschap judo/fitness bedraagt de  contributie   

150%. 

 

De gezinskorting bedraagt bij 2 gezinsleden € 15,00 per gezin per half-

jaar. Bij 3 of meer gezinsleden bedraagt de gezinskorting € 25,00 per 

gezin per halfjaar. De korting wordt jaarlijks achteraf verrekend. 

 

Opzeggen 

Opzeggen van het lidmaatschap waarbij de machtiging voor het 

innen van de contributie automatisch vervalt, gaat in bij het eerstvol-

gend half jaar: 1 januari of 1 juli. 

LET OP: uw opzegging moet voor 15 mei (bij opzegging per 1 juli) of 15 

november (bij opzegging per 1 januari)  bij ons binnen zijn. Latere 

opzeggingen worden de eerstvolgende periode verwerkt. U ontvangt 

altijd een schriftelijke bevestiging van onze ledenadministratie. 

U kunt op drie manieren opzeggen: 

- schriftelijk via postbus 446 van „Judovereniging Groot Houten‟,  

3990 GE Houten; 

- per e-mail gericht aan de secretaris (secretaris@judogroothouten.nl); 

- per e-mail gericht aan de ledenadministratie 

(ledenadministratie@judogroothouten.nl). 

Omdat Judoverenging Groot Houten lid is van de Judobond moeten 

al onze judoleden (dus niet fitness- en aerobicsleden) volgens de 

regels van de Judobond ook lid zijn van de Judobond (JBN). Judove-

renging Groot Houten maakt voor de ledenadministratie gebruik van 

het programma Sportlink. Hierdoor worden alle gegevens van leden 

automatisch doorgegeven aan JBN. 

 

Zie voor meer informatie http://www.groothouten.nl 

Informatie, aanmelding en vragen inzake ledenadministratie: 

Thea Verhaar        6353075 

Bereikbaarheid judotelefoon 

Op maandag 18.30-19.30 uur 

Op woensdag/donderdag 17.00-18.00 uur 

Sporthal “Den Oord”,  Lupineoord 2, Houten    6372690 

mailto:secretaris@judogroothouten.nl
mailto:ledenadministratie@judogroothouten.nl

