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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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Voor u ligt het Jubileumnummer
van 2015. Onze vereniging be-
staat inmiddels 35 jaar!!! Dat is
een geweldige prestatie en
ook de toekomst ziet er fantas-
tisch uit. De vereniging heeft de
afgelopen jaren gebouwd aan
een nog duurzamere toekomst.

Ik realiseer mij ook dat dit de
allerlaatste gedrukte Hajimé is.
Vanaf nu zal er veel digitaal op
de website en Facebook gezet
worden, een ontwikkeling die
we afgelopen jaren al zijn inge-
slagen.

Het 35 jarig jubileum is ook een
moment om even terug te kij-
ken, te kijken waar we nu staan
en te kijken naar de tijd die
voor ons ligt.

35-jaar geleden is de vereni-
ging opgericht door onder an-
dere Lex en Thea van Heumen,
nadat er al vanaf 1972 via de
gymnastiek vereniging Attila
judo werd bedreven. Dus ei-
genlijk zijn we met judo al 43
jaar actief in Houten. Na de
oprichting in 1980 is het hard
gegaan met de judovereni-
ging. Al snel kwamen er meer
leden en werd het een zeer
bloeiende vereniging. Sportivi-
teit en plezier hebben altijd
voorop gestaan, dit plezier ging
vaak hand in hand met vele
regionale, nationale en interna-
tionale judosuccessen.

Momenteel bloeit de vereni-
ging nog als nooit tevoren. We
staan goed op de kaart in Hou-
ten en we weten ieder jaar ve-
le nieuwe leden aan ons te bin-
den. In de zeer nabije toe-
komst, nog in ons jubileumjaar,
zal ook onze nieuwe judohal
gereed zijn. Een lang gekoes-
terde droom wordt eindelijk
werkelijkheid.

Juni 2015

JUDOVERENIGING GROOTJUDOVERENIGING GROOT
HOUTEN BESTAAT 35 JAHOUTEN BESTAAT 35 JAAR!AR!
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Deze nieuwe hal biedt ons vele
mogelijkheden en betekent
een mooie stabiele groei naar
de toekomst.

Maar voordat het zover is gaan
we eerst genieten. Genieten
van het Jubileumfeest en van
de jubileumuitgifte van de Haji-
mé die er weer fantastisch uit-
ziet. Renate Peijnenborgh heeft
dit jubileumnummer weer op
een geweldige manier gereali-
seerd. Geniet er allen van.

Tot slot wil ik Lex van Heumen
nog graag in het zonnetje zet-
ten. Lex is al ruim 40 jaar betrok-
ken bij het judo in Houten en
heeft mede de vereniging 35
jaar geleden opgericht. Nog
steeds is Lex een voorbeeld

voor velen. Hij is met zijn ruim 70
jaar nog een jonge fitte judoka
waar iedereen jaloers op is. Lex
heeft het dik verdiend om van-
daag in het zonnetje gezet te
worden door zowel de Judo
Bond Nederland als onze ko-
ning. Lex zal vandaag van de
JBN een bondswaardering in
ontvangst nemen en namens
de koning ontvangt hij van-
daag een lintje. Lex, enorm ge-
feliciteerd. Je bent een grote
TOPPER!

Ik wens iedereen vandaag erg
veel plezier met de behaalde
successen tijdens de gradua-
ties, de judoclinic van Ruben
Houkes en de feestavond.

Geniet er met volle teugen van.

Simon Peijnenborgh

Voorzitter Judovereniging Groot
Houten

Nieuwe judohal

HULDE AAN ALLE HELPERS!

Wij danken iedereen die een
steentje bijdraagt! Samen
zijn we sterk. Zonder vrijwil-
ligers geen vereniging!

DANK, DANK, DANK!!!
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JUDOVERENIGINGJUDOVERENIGING
GROOT HOUTEN 35 JAARGROOT HOUTEN 35 JAAR

Om tot de oprichting van judo-
vereniging Groot Houten te ko-
men, neem ik jullie even mee
terug naar 1972. Het jaar waar-
in Lex van Heumen met judo in
Houten begon. Tot 1972 nam
Lex  al  enige jaren  een groepje
kinderen mee naar Utrecht,
waar hij al jaren bij Jeugdcen-
trum Jong Utrecht judoles gaf.

Een van de ouders van deze
kinderen vond het bestuur van
gymnastiekvereniging Attila
bereid om bij hun te starten
met een afdeling judo.

Vanaf  de  start  was  het  een
groot succes en na zeven jaar
was het aantal judoka’s, dat
bestond uit zowel jeugd als vol-
wassenen, uitgegroeid tot ruim
100.

De  judoka’s,  die  lid  waren  van
gymnastiek vereniging Attila
die aangesloten was bij het
Gymnastiek Verbond, konden
daardoor geen lid worden van
de Judo Bond.  Met  als  gevolg,
dat zij niet konden
deelnemen aan
officiële wedstrij-
den en dergelijke.

Uiteindelijk besloot Lex met hulp
van zijn vrouw Thea een zelf-
standige judovereniging op te
richten.

Zij vonden de volgende perso-
nen bereid om samen met hen
het oprichtingsbestuur te vor-
men: Rien de Ruiter, onze eer-
ste voorzitter (voor de oud in-
gezetenen in Houten, de man
van Artland) en judoka Gijs van
Wijnbergen, die beiden helaas
op veel te jonge leeftijd overle-
den zijn; verder Frans Sturken-
boom, de eerste judoleraar
naast Lex en judoka Arjan In ’t
Veld. Het jaar 1979 is gebruikt
om in goede harmonie samen
met de bestuursleden van Atti-
la   de  afdeling  judo  te  verzelf-
standigen.

Door Thea van Heumen.

Een les in de gymzaal van
Attila.
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De start van judovereniging
Groot Houten viel samen met
de opening van sporthal De
Lobben/Den Oord: 1 januari
1980.

In de loop der jaren hebben
steeds weer mensen, vaak ou-
ders van jeugdleden, zich inge-
zet  voor  onze  vereniging  als
bestuurslid of vrijwilliger. Zonder
die geweldige inzet zouden wij
niet zo’n bloeiende en gezon-
de vereniging hebben!

De sfeer in de vereniging is blijk-
baar zo prettig, dat zelfs ouders
van  ex-judoka’s  zich  blijven  in-
zetten voor judovereniging
Groot Houten.

Dat is onder andere bij de half-
jaarlijkse graduaties. Deze wor-
den administratief geregeld
door Mirjam Kraan en Gerard
van der Linden, waarvan de
kinderen al jaren geleden ge-
stopt zijn met judo.

Op  de  graduatie  zelf  is  Thea
van  Heumen,  als  oude  rot  in
het vak, ook nog steeds actief.

De beginletters van onze naam
Groot Houten komen van de
Gemeente Houten. Alle voer-
tuigen van de gemeente wa-
ren in die tijd uitgerust met
“ons” logo. Als enige vereni-
ging kregen wij officieel toe-
stemming van de toenmalige
wethouder van sportzaken, de
heer  Cosee,  om dit  logo op te
nemen in ons embleem. De
ondergrond van het oorspron-
kelijke embleem was geba-
seerd op de Japanse kersen-
bloesem.

In januari  1981 hielden wij  onze
1e Kagami Biraki. Toen bedoeld
als ouderavond, waarbij alle
groepen een demonstratie ga-
ven. Heel wat Kagami Biraki’s
zijn gevolgd. Met steeds wisse-
lende programma’s, maar wel
altijd  geopend  met  een  kata
en eindigend met lekkere hap-
jes en een drankje.

Een uitspraak van onze huidige
voorzitter Simon Peijnenborgh:
“Wij  staan  als  club  voor  kwali-
teit, degelijkheid en professio-
naliteit.“ hebben wij vanaf de
start altijd waar gemaakt.

Lex van Heumen
tijdens 1 van de
inmiddels 70
gehouden gra-
duaties.

Kagami Biraki in de kleine zaal
met open wand naar de bar.
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Mede doordat wij werken met
officieel gediplomeerde leer-
krachten, waarvan de meesten
uit eigen gelederen komen.

Als eerste noem ik Ron van La-
moen, die in de Attila tijd bij
ons kwam en dus het langst
aaneengesloten lid is van judo-
vereniging Groot Houten!!!

Bovendien judoleraar B, be-
stuurslid van de vereniging en
inmiddels in het bezit van zijn 4e

dan judo.

Daarnaast hebben wij Alexan-
der Eijskoot, 4e dan en Sander
Mackaay, 2e dan als judolera-
ren A.

Ivo Klinkerberg, 3e dan en judo-
leraar B, komt van buiten, maar
geeft al jaren les bij ons en is
meer dan ingeburgerd.

Inmiddels is onze vereniging
uitgegroeid tot een, niet alleen
regionaal, maar ook landelijk
bekende vereniging. Ons jaar-
lijkse judotoernooi staat goed
aangeschreven en er wordt
door veel judoka’s ook van bui-
ten de regio aan deelgeno-
men.

Podiumplaatsen zijn er voor on-
ze wedstrijdjudoka’s bij zowel
districtskampioenschappen,
regionale, landelijke als interna-
tionale wedstrijden.

Daarnaast zijn in de afgelopen
35 jaar veel judoka’s opgeleid
tot verschillende dangraden.

Ron van Lamoen

Alexander Eijskoot en
Ron van Lamoen

Alexander  Eijskoot en Sander
Mackaay

Ivo Klinkenberg
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Bovendien is judovereniging
“Groot Houten” de eerste ver-
eniging, waaraan in 2014 het
JBN Keurmerk is uitgereikt. Dit
keurmerk is te vergelijken met
een Michelin ster voor restau-
rants, met dit verschil, dat je bij
ons niet vooraf hoeft te reserve-
ren, maar op ieder moment
welkom bent!

Naast het judo zijn er in de loop
van de jaren nog andere acti-
viteiten geweest zoals fitness
voor mannen en aerobic/
fitness voor vrouwen, dames
zelfverdediging, Jiu Jitsu en tui-
meljudo voor 5-6 jarigen. Zie de
foto hieronder.

Dit  najaar  zullen  Lex  en  Thea
van Heumen samen ieder win-
terseizoen in cursusvorm Fit, Vei-
lig  en  Valbreken  gaan  geven
voor senioren.

Onze vereniging is nog springle-
vend en hoopt begin 2016 haar
activiteiten te gaan ontplooien
in de nieuwe accommodatie
aan de Kruisboog, waar zij ein-
delijk na 35 jaar de beschikking
krijgt over een eigen, perma-
nente ruimte.

Dit keurmerk is te verge-
lijken met een Michelin
ster voor restaurants, met
dit verschil, dat je bij ons
niet vooraf hoeft te reser-
veren, maar op ieder
moment welkom bent!
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GRADUATIE 10 JANUARIGRADUATIE 10 JANUARI

Op zaterdag 10 januari heb ik
mee gedaan met de gradua-
ties. Ik heb een gele band met
1 oranje slip en ik  ging voor de
2de oranje slip. Ik vind het altijd
leuk  om  mee  te  doen  aan  de
graduaties zodat ik aan de an-
dere kinderen en alle meesters
kan laten zien wat ik geleerd
heb, in de lessen bij meester
Ron op donderdag middag. Ik
judo altijd graag omdat ik dan
sterker word, ik leer daar om
niet op te geven (doorzetten),
wat ik  fijn vind is  dat we tijdens

de judo met respect met el-
kaar omgaan. Ook leer ik om
goed te vallen en juist de val
techniek  kan  ik  goed  toepas-
sen in mijn andere sporten.

Ik  blijf  dus  nog  heerlijk  door  ju-
doën!

Groetjes, Flint

Geschreven door Flint Schoonbrood.

Parelgras 3, 3994 NS  HOUTEN
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Er  waren  52  judoka’s  die  deze
dag  op  de  mat  kwamen.  Als
eerste werd er begonnen met
het  examen  waarbij  de  judo-
ka’s moesten laten zien of ze
konden valbreken, kanteltech-
nieken en judoworpen wisten.
Onder het toezien van de exa-
minatoren Ron van Lamoen,
Sander Mackaaij en Martijn
Meijer  deden alle  judoka’s  hun
uiterste best om het zo goed
mogelijk te laten zien.

Na afloop van
het examen gaf
Ivo Klinkenberg
(bondssch eids-
rechter) uitleg
over  wat  er  alle-
maal gebeurt bij
judo wedstrijden.
Hoe de punten-

telling  gaat,  wat  zijn  de  tekens
van de scheidsrechter, wat
mag wel en niet tijdens een
judowedstrijd! De judoka’s luis-
terden aandachtig en ook de
vele meegekomen ouders wil-
den het graag weten. Nadat
Ivo klaar was met zijn uitleg be-
gonnen de wedstrijdjes.

Voorafgaande aan het toer-
nooi  waren  de  judoka’s  gewo-
gen en werden daarop inge-
deeld bij hun leeftijdsgenoten.
De judoka’s waren zo inge-
deeld dat ze 4 tot 5 wedstrijdjes
konden doen. De meeste judo-
ka’s van de wedstrijdploeg hiel-
pen mee om verschillende ta-
ken te doen zoals scheidsrech-
teren, tafelschrijven en coa-
chen! Zonder deze hulp en ook
van de overige vrijwilligers zoals
bijvoorbeeld de EHBO, Organi-
satie, Catering was het anders
niet zo strak en goed verlopen.

De wedstrijden waren soms
heel spannend en de judoka’s
deden hun uiterste best om
hun partij te winnen. Voor som-
migen was het ook wel span-
nend en zij moesten eerst nog
even wennen. Ook de ouders
genoten met volle teug van
hun kinderen.

Nadat de wedstrijden waren
afgelopen werd bekend ge-
maakt  wie  er  in  de  prijzen  wa-
ren gevallen. Er werd een mooi
podium neergezet waarop de

Op zaterdag 7 februari werd in sporthal Den Oord het
rodeslippen toernooi gehouden voor de beginnende ju-
doka’s van Judovereniging Groot Houten.

RODESLIPPEN TOERNOOIRODESLIPPEN TOERNOOI
WEER SUCCESVOL VERLOPENWEER SUCCESVOL VERLOPEN
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prijswinnaars plaats konden ne-
men. Maar voordat de prijzen
werden verdeeld werd er be-
kend gemaakt dat alle judo-

ka’s waren geslaagd voor hun
witte  band.  De  ouders,  opa’s
en oma’s gaven de judoka’s
een luid applaus hiervoor.

1ste Prijs:
Dani Krijte, Nathan Langelaar, Arend v. Kesteren, Emre Cilek,
Fleur de Wijn, Gijs v. Straaten, Stef v.d. Oosterkamp, Sven v.
Vulpen, Alex Wenneker, Hardy v.d. Wal en Stijn Fortuin.

2de Prijs: ·
Faas Musaeus, Ties Kouwen, Simon Lukasse, Ralph Groenen-
dijk, Tom Spruit, Stan Westra, Emma v.d Linden, Meike Lem-
stra, Naomi v. Rooij, Kim Do en Gina Dijkstra.

3de Prijs:
Nathaniel Bouw, Lucas Hinnen, Bas Spruit, Floris Hornstra, Ilja
Seleznev, Rick Verheggen, Thomas Houtkamp, Menno
Wernsing, Ralph Stelling, Thomas Hinnen en Sem Booyink.

4de Prijs:
Rick Holtkamp, Vico v.d. Heijden, Rufus Reesink, David v.
Oord, Tom Oosterhout, Gijs v. Breemen, Ruben Wernsing,
Quint Vermeulen, Thomas Meijer, Mathies Wijers, Tim Valken-
burg, Thu Do en Neline v. t’ Hof
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RODESLIPPEN TOERNOOIRODESLIPPEN TOERNOOI
SS--JUDOJUDO

Op vrijdag 20 februari vond ook het Rodeslippen toer-
nooi voor S-judo plaats in Den Oord.
Onder leiding van Ron van La-
moen en Sander Mackaay
vond een heel leuk Rodeslip-
pentoernooi voor de S-judoka’s
plaats. Ook zij hebben dit sei-
zoen met plezier hard geoe-
fend!

Een quote van Mirjam Kuijper,

moeder van Rob Spreeu-
wers:”Ik ben er eigenlijk heel
trots op. Op de vereniging die
alle kinderen de kans geeft om
te judoën. Op de leiding Ron
en Sander die zoveel tijd en
plezier steken in dit uurtje.
Op  mijn  zoon  die  zo  goed  en
mooi gepresteerd heeft.”

Boven Ouders
judoën met hun
kind.

Links: Ron feliciteert
Rob met zijn diploma.
De rode slip mag er
weer af.
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LIJST MET TOERNOOIEN ENLIJST MET TOERNOOIEN EN
ACTIVITEITEN '15ACTIVITEITEN '15--'16'16

DATUM NAAM TOERNOOI PLAATS
13-9-2015 5e van Buel Sports Sioss Toer-

nooi
Oss

26-sep Instaptoernooi -12 Culemborg
27-sep Amerhaltoernooi Made
10-okt Districts Toernooi-12 Ede
11-okt Intern. Open Alkmaar Alkmaar
24/25-10-2015 36e Klompentoernooi St-Oedenrode
24/25-10-2015 Southend Intern. judo cham-

pionships Essex
Essex Engeland

1-nov Intern. Open Bredase judo-
kampioenschappen

Breda

7-nov Instaptoernooi -12 Culemborg
15-nov 15e ijsselsteins judotoernooi IJsselstein
21-nov 29e Frans Odijk Toernooi Wijk bij Duurstede
22-nov 29e Frans Odijk Toernooi Wijk bij Duurstede
28-nov Pepernotentoernooi Maartensdijk
29-nov 4e topjudotoernooi voor top

-/breedtesport
Almere

19-dec Topjudotoernooi Haarlem-
mermeer

Hoofddorp

2-jan Kagami Biraki Houten
3-jan 10+26 Toernooi Gilze
9-jan Graduaties Houten
16-jan Instaptoernooi -12 Wijk bij Duurstede
16-jan 8e Sportschool Goederaad

judotoernooi
Bodegraven

31-jan 29ste Breedtsporttoernooi
Groesbeek

Groesbeek

Begin februari 2016 Intern. judotoernooi Hoog-
land

Amersfoort

6-feb Rode slippen toernooi Houten
Midden februari 9e Wijks Open Wijk bij Duurstede
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DATUM NAAM TOERNOOI PLAATS

27-feb Districtskampioen-
schappen -15

Ede

? maart 2016 Utrechts judo toernooi Utrecht

12-mrt Nederlandse kampi-
oenschappen -15

Eindhoven

13-mrt Groot Houten judo-
toernooi

Houten

19-mrt Districtskampioen-
schappen -18

Ede

Midden maart 2016 Nationale Budodag Papendal

Eind maart-2016 37e Vrijstadtoernooi Culemborg

Eind maart 2016 Groot Beuningen toer-
nooi

Beuningen

2-apr Districtskampioen-
schappen -12

Ede

9-apr Instaptoernooi -12 Wijk bij Duurstede

9-apr Nederlandse kampi-
oenschappen -18

Leek

Midden april 2016 Judo Berlicum open
nationaal toernooi

st. Michielsgestel

Midden april 2016 Open Flevolands Lelystad

21-mei Districts Kampioen-
schappen Teams

Ede

Begin mei 2016 21e Internationale
Houvast Judotoernooi

Mierlo

Eind april 2016 BPO judotoernooi Hasselt

Begin juni 2016 Heide toernooi Ede

11-jun Clubkampioenschap-
pen Groot Houten

Houten

Half juni 2016 5e JCK Zomertoernooi Krimpen aan den IJssel

Half juni 2016 2e JVIJ dames judo-
toernooi IJsselmeer

Lelystad

2-jul Graduaties Houten
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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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TOP JUDO UTRECHTTOP JUDO UTRECHT

Wij trainen daar nu al vier
maanden om te kijken of we lid
mogen/willen worden, want de
eisen van TJU zijn hoog. Vorige
week kregen we te horen dat
we nu officieel mogen meetrai-
nen bij TJU!

We  krijgen  nu  ook  een  Top  Ju-
do  tas  en  een  Top  Judo  trai-
ningspak. Bij Top Judo trainen
we nóg harder dan bij de wed-
strijdploeg. Alles gaat in een
heel hoog tempo om de beste

van de wereld te worden. Als je
teveel kletst tijdens de training
word je eruit  gestuurd en dat is
al  een keer  gebeurd maar  ge-
lukkig niet bij één van ons zes-
sen.  De trainingen worden elke
donderdag gegeven door de
trainers Marcel en Fred.
Bij  Top  Judo  Utrecht  leren  we
een heleboel nieuwe dingen
die we in een wedstrijd kunnen
toepassen. We krijgen ook be-
hoorlijk wat wedstrijden waar
we verplicht aan mee moeten
doen.  Die  wedstrijden  zijn  door
het hele land. Ik ben heel be-
nieuwd hoe snel ik alle nieuwe
judotechnieken kan toepassen
in die wedstrijden en ook of die
wedstrijden pittiger zullen zijn
dan we tot nu toe gewend zijn.
Ik vind het erg leuk om bij TJU te
trainen en de anderen volgens
mij ook!

Groetjes, Carel

De judoka’s Jochem, Irene, Aron, Jasper, Liam en Carel,
zijn door Ron Lamoen geselecteerd om bij Top Judo
Utrecht (TJU) te trainen.
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Evert en ik zijn al een paar jaar
lekker bezig als één van de vrij-
willigers binnen Judovereniging
Groot Houten. Evert maakt heel
veel foto’s voor op de website
en voor in de krant, ik beheer
de website, doe wat PR-zaken
en help bij de EHBO. Daarnaast
zal  je  ons,  samen  met  de  kin-
deren, ook zien helpen met
matten leggen bij de judowed-
strijden in Houten. Dat vrijwilli-
gerswerk vinden we heel leuk,
net als de andere vrijwilligers
binnen Groot Houten. En al die
vrijwilligers zijn allemaal hard
nodig,  maar  we  hebben  er
meer nodig! We schrijven dit
artikel echter namens en vanuit
onszelf.
Natuurlijk hebben wij het
“gewoon” ook heel druk met
de normale dagelijkse dingen
zoals werk, huishouden, kin-
deren, sporten, andere hob-
by’s, enzovoorts. Maar we we-
ten ook dat de vereniging niet
zonder vrijwilligers kan! Zeker nu
de gemeente steeds minder
subsidie geeft aan sportvereni-
gingen.
We  merken  ook  dat  het  vaak
dezelfde mensen zijn die een
handje komen helpen. Maar
als je onze vereniging ook zo
gezellig vindt en je zou een klei-
nere of grotere taak wel zien
zitten: GRAAG!! Je bent meer

dan welkom en er is
voor iedereen, wat voor
talent je dan ook maar hebt of
wilt inzetten, wel iets te doen.
Aarzel daarom niet en kom ge-
woon een steentje bijdragen!
Niet alles kost veel tijd: foto’s
maken kan iedereen en je kunt
ze gewoon via Wetransfer op-
s t u r e n  n a a r  w e b s i -
te@judogroothouten.nl. Wij ko-
men niet meer bij de instap-
toernooien en foto’s van de
jongste judoka’s horen ook op
de website thuis. EHBO kan
voor één of twee toernooien
en dan heb je wel meteen eer-
sterangs zicht op de wedstrijd
van  je  eigen  kind!  Maar  we
zoeken ook een nieuwe secre-
taris en iemand met organisa-
torisch talent voor de andere
leuke activiteiten (zoals het
jaarlijks judo-uitje) die we orga-
niseren. Ook als jij of je kind net
lid  is  van  Groot  Houten  vinden
we het heel fijn als je ook een
handje komt helpen! Het is heel
gezellig en vele handen maken
ook hier licht werk….Kortom:
Kom je ons ook helpen? Aan-
melden kan via voorzit-
ter@judogroothouten.nl

Hartelijke groet,
Evert van Schothorst en Karin
Brouwer (ouders van judoka’s
Carel en Simon)

SAMEN STERK!SAMEN STERK!

mailto:te@judogroothouten.nl
mailto:ter@judogroothouten.nl
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Een logische vraag die lang
niet altijd gemakkelijk te beant-
woorden is.

De hersteltijd is natuurlijk erg
afhankelijk van de grootte van
de weefselschade en het
weefseltype, dit heeft vooral te
maken met de doorbloeding.
In principe is het lichaam uitste-
kend in staat de schade zelf te
herstellen, met daarbij nuttige
waarschuwingssignalen zoals
pijn en zwelling waardoor een
spier of gewricht minder goed
te belasten is.

Als sporters in die herstelperio-
de steeds weer opnieuw het
weefsel (maximaal) belasten
en dus mogelijk opnieuw weef-
selschade creëren, dan zal de

totale herstelduur toenemen. Er
lijkt dan sprake te zijn van een
vertraagd herstel terwijl in feite
het  lichaam  niet  de  kans  krijgt
het weefsel te herstellen

Spierweefsel is goed doorbloed
en herstelt vaak vrij snel. Het
herstel van bot- en spierweefsel
duurt gemiddeld  6-8 weken,
waarbij het weefsel tot zeker 3
maanden na de blessure nog
in belastbaarheid zal verbete-
ren.

Banden, kraakbeen en bijvoor-
beeld meniscus zijn weefsels
die slecht doorbloed zijn, deze
vezels hebben een lange her-
stelduur van enkele maanden
tot soms wel jaren.

HOE LANG DUURT MIJNHOE LANG DUURT MIJN
HERSTEL?HERSTEL?

Een van de eerste vragen die een sporter stelt als hij
zich met zijn blessure bij een fysiotherapeut meldt is;
hoe lang duurt het voordat ik van mijn blessure af ben?

Sportfysiotherapie
Kinderfysiotherapie
Lid van Schoudernetwerk Midden Nederland
Onderdeel van het medisch netwerk van Top Judo Utrecht

 De Molen 61,   Houten
 Tel. 030-6378283

Email: info@fysiodemolen.nl

mailto:info@fysiodemolen.nl
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Grofweg zijn er 3 fases van her-
stel te onderscheiden.

De eerste fase is de ontstekings-
fase. Deze duurt 1 tot 3 dagen.
In deze fase is er een primaire
ontstekingsreactie waarbij spra-
ke  is  van pijn,  warmte,  zwelling
en roodheid.

De tweede fase is de prolifera-
tiefase. Deze start na 24-48 uur
met een piek na ongeveer 2-3
weken  en  kan  wel   4-6  maan-
den na de blessure voortduren.
In deze fase wordt nieuw
(litteken)weefsel gevormd. Als
het weefsel goed doorbloed is

verloopt de proliferatiefase
sneller en ligt de piek al eerder
in deze fase.

De derde en laatste fase is de
remodelleringsfase en bestaat
uit een vroege- (10-21 dagen)
en late remodelleringsfase (3-6
weken). Deze fase wordt vaak
onderschat. In deze fase
neemt de sterkte van het
(bind)weefsel toe naarmate de
belasting op het weefsel toe-
neemt, dit gebeurt vooral door
rek- en drukkrachten.

Het weefsel wat gevormd is in
de eerste periode is nog weinig



pagina  22Hajimé Juni 2015

Iedereen die het leuk vindt
om een stukje te schrijven
over judo is van harte uit-
genodigd!
* Heb je een leuke training of les

gehad?
* Heb je meegedaan aan een

toernooi?
Vind je het gewoon leuk om iets
te schrijven over judo?
Je stukje kun je mailen naar
website@judogroothouten.nl
dan plaatsen we het misschien
op de website.
* Heb je mooie foto’s gemaakt?

Stuur ze via WeTransfer naar:
website@judogroothouten.nl.

sterk en reactief en wordt door
gedoseerd toenemende belas-
ting verder gevormd in enkele
maanden tot een jaar. Dit is het
moment dat vaak te vroeg
weer te fors belast wordt zodat
er een vertraging in het herstel
ontstaat.

Herstel is een complex proces
waarop vele factoren van in-
vloed  zijn.  Dat  maakt  het  soms
moeilijk om aan het begin van
de blessure een inschatting te
maken  over  de  tijd  die  het
gaat duren.

Het is dus belangrijk hier op een
goede manier mee om te
gaan zodat u niet te snel en/ of

te zwaar weer gaat belasten.
Een fysiotherapeut kan u met
de juiste oefeningen en advie-
zen helpen om op verantwoor-
de  wijze  uw  sport  weer  op  te
pakken.

Fysiotherapiepraktijk De Molen
wenst iedereen een fijne va-
kantie !

1. 3 vrijwilligers voor de activitei-
tencommissie
- doelgroep 8-12 jaar
- doelgroep 12 jaar >
- overige activiteiten (werving
meisjes, S-judo, etc)

2. 1 coördinator vrijwilligers
3. 1 sponsorcommissie
4. Tafelschrijvers voor thuistoer-

nooi en clubkampioenschap-
pen

Info via
voorzitter@judogroothouten.nl

GEZOCHTGEZOCHT

mailto:website@judogroothouten.nl
mailto:website@judogroothouten.nl
mailto:voorzitter@judogroothouten.nl
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1. Hoe oud ben je? Ik ben 11 jaar.
2. Hoelang zit je op judo? Ik ben dit seizoen

begonnen bij de nieuwe S-Judo groep.
3. Welke band heb je? Helemaal geen, ik

leen er telkens nog eentje van mijn judoleraar. Maar ik heb
net een witte band besteld, die straks een rode slip krijgt.

4. Wie is je judoleraar? Dat is Ron, en hij doet het hartstikke
goed.

5. Aan hoeveel judotoernooien doe je mee? Geen een, maar ik
ging op 1 maart wel kijken bij het Groot Houten toernooi.

6. Wat vind je het leukste aan judo? Dat ik mijn energie lekker
kwijt kan. De verschillende grepen, worpen en verder de leu-
ke spelletjes.

7. Heb je een favoriete worp? We leren de ’tafeltjes’-
houtgrepen. Het leukste vind ik de bulldozer en de leunstoel.

8. Heb je broers en/of zussen? Nee, ik ben enig kind. Ik ben dan
ook het liefste kind in huis!

9. Hebben papa en/of mama ook gejudood? Nee, maar ik oe-
fen wel eens samen met papa.

10. Welke andere sporten vind je leuk of welke hobby’s heb je
nog meer?  Snorkelen en duiken met perslucht, dat laatste
doe ik 1 keer per week in zwembad de Wetering.
Verder vind ik gamen erg leuk, vooral ‘Minecraft’ speel ik dan
graag samen met mijn klasgenootjes.

11. Op welke school zit je? De Berg en Bosch-school op de Kruis-
boog in Houten.

12. In welke groep? Groep 7/8.
13. Heb je ook vriendjes/vriendinnetjes die judoën? Ja in de klas

een paar, maar die zitten niet in Houten op judo.
14. Heb jij nog een vraag aan Groot Houten? Ik ben benieuwd

wanneer we de schouderworp gaan leren. En ik wil ook wel
eens een echte wedstrijd spelen in een soort toernooi met
onze S-Judo-groep.

IN DE SPOTLIGHTIN DE SPOTLIGHT

Bas Valkonet
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ANAAM VNAAM

27-
sep-
14

15-
nov-
14

17-
jan-
15

11-
apr
-15 totaal

ABEELEN Yoeri van 21 20 0 20 61
BEUS Jaimy de 0 20 20 25 65
BOOIJINK Sem 0 0 0 10 10
CILEK Emre 0 0 0 44 44
CONIJN Klaas 20 31 50 40 281
DAM Michelle van 0 0 0 15 26
FORTUIN Stijn 0 0 0 27 27
GEFFERIE Constance 0 47 30 45 122
HOF Neline 't 0 0 0 27 27
HORNSTRA Alexander 27 0 0 30 149
HULSHOF Bente 0 0 0 10 10
KOUWEN Ties van 0 0 0 10 10
KRIJTHE Dani 0 0 0 11 11
LINDEN Emma van der 0 0 0 10 10
OORD David van 0 0 0 27 27
OOSTERKAMP (2009) Stef van den 0 0 0 10 10
REESINK Rufus 0 0 10 17 27
ROEPERS Pieter 0 0 30 20 133
SMITH Steven 0 0 0 11 11
STELLING Ralph 0 0 0 10 10
STRAATEN Gijs van 0 0 0 25 25
TANG Jaimee 0 0 0 30 60
VELDHUIZEN Kasper 0 0 0 12 44
VOS Arthur 0 0 0 18 28
VOS Kai de 40 40 30 20 217
VOS Miles de 30 30 30 31 121
WENNEKER Alex 0 0 0 23 23
ZIJLSTRA Niels 10 20 20 10 60
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Om in aanmerking te komen
voor deelname aan het NK
moet je eerst bij de districts-
kampioenschappen een podi-
umplaats behalen. Ruben werd
tweede tijdens de districtskam-
pioenschappen heren tot 15
jaar  en  Menno  werd  (met  zijn
14  jaar)  derde  in  de  categorie
tot 18 jaar. Hierdoor wisten bei-
den zich te plaatsen voor het
NK.
Op  7  maart  kwam  Ruben  op
het NK -15 in Eindhoven in actie
en heeft met goed judo de 7e
plaats weten te behalen!
Menno kwam op 4 april in actie
bij  het  NK  -18  judo  in  Leek.  Op
het NK –18 is het verplicht dat je
zowel een wit als een blauw
judopak met rugembleem
hebt. Menno heeft dus met

spoed zijn eerste blauwe ju-
dopak gekregen. Supertrots!
Gelukkig  moest  hij  2  van  de  3
wedstrijden op het NK zijn blau-
we  pak  aan.  Hij   heeft  daar
met goed judo de eerste pot
verloren, tweede gewonnen en
de derde nipt verloren. Met
dank aan Ron voor de goede
coaching!
Beide heren zijn een mooie er-
varing rijker!

Van harte gefeliciteerd met
deze bijzondere prestaties!

22 JUDOKA’S VAN GH NAARJUDOKA’S VAN GH NAAR
HET NK JUDOHET NK JUDO

Zowel Ruben van Rossem als Menno Peijnenborgh heb-
ben zich dit jaar weten te plaatsen voor de Nederlandse
kampioenschappen (NK), mede dankzij de goede trai-
ningen bij judovereniging Groot Houten en Top Judo
Utrecht.

NK –18 Leek
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Ter gelegenheid van ons 35
jarig bestaan heeft het bestuur
goedkeuring gegeven voor
twee Kodokan kata stages ge-
geven door prominente do-
centen.

Op 23 april stonden om 20.00
uur ruim 25 senioren judoka’s
klaar voor de kata stage van
Mas Blonk, 8e dan, auteur van
vele judoboeken en bij uitstek
een van de meest vooraan-
staande Kodokan kata docen-
ten in Nederland en omringen-
de  landen.  Mas  Blonk  is  tevens
een zeer geziene sensei in de
Kodokan te Tokyo.

Er werd gestart met de eerste
drie series van het Nage no
kata, vervolgens werd het
grondgedeelte, het zoge-

naamde Idori, van het Kime no
kata behandeld.

Zo’n stage smaakte naar meer,
gaf de hele groep aan.

Zo volgde op 28 mei een vol-
gende stage, maar nu met
twee docenten voor  het  Ju  no
kata, Monique Hompus, 4e dan
en Angelique Wolters, 3e dan.
Beide lid van de Nationale
Kata Kernploeg. Samen kampi-
oen Ju no kata bij de open Zuid
Hollandse kampioenschappen,
2e bij de Nederlandse kampi-
oenschappen kata, 8e bij de
Europese kampioenschappen
en eveneens 8e van de wereld!

Daarnaast twee docenten
voor  het  Kime  no  kata,  te  we-
ten Willem Hompus, 5e dan en
Edwin Bruinaars,5e dan. Ook zij
zijn lid van de Kernploeg, 2e
van Nederland en 5e van Euro-
pa.

Dit werd geen gewone stage
maar een “masterclass”.

De deelnemers konden kiezen
voor het Ju no kata of het Kime
no kata.

WIE JARIG IS TRAKTEEWIE JARIG IS TRAKTEERT!RT!
Door Lex van Heumen.
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Beide groepen van 14 judoka’s
kregen gelijktijdig les, zodat de
twee uur optimaal werd benut.

Tot slot gaven beide duo’s een
demonstratie van hun kata.

Het was muisstil, alle deelne-
mers genoten met volle teu-
gen.

Na afloop van de demonstra-
ties meldde Theo Verhaar, dat
hij die dag 60 jaar geworden
was en trakteerde vervolgens
op roomsoesjes. Wat een feest!

Het 35 jarig jubileum van judo-
vereniging “Groot Houten” is
voor wat betreft de senioren
judogroep in ieder geval al een
grandioos succes!

Vital 2 Perform
Simon Peijnenborgh
simon@vital2perform.nl
www.vital2perform.nl
06 55 39 25 86
Kvk nr. 58037292

Leiderschap

Duurzame inzetbaarheid

Verandermanagement

mailto:simon@vital2perform.nl
http://www.vital2perform.nl/
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Judotoernooi Gilze 4 januari 2015
1ste Plaats: Liam van Hattum
3de Plaats: Casper van Hussen

Internationaal Judotoernooi Groesbeek 18 januari 2015
1ste Plaats: Liam van Hattum
2de Plaats: Irene Hesling en Jasper Haarbrink
3de Plaats: Casper Hussen en Carel van Schothorst

Internationaal Judotoernooi Hoogland 1 februari 2015
1ste Plaats: Liam van Hattum
2de Plaats: Carel van Schothorst
3de Plaats: Goos Stam, Jasper Haarbrink en Ruben van Rossum

Open Wijkse Judotoernooi 14 februari 2015
2de  Plaats: Simon Gefferie en Jasper Haarbrink
3de Plaats: Daniël Gefferie, Liam van Hattum, Aron Varwijk en

Carel van Schothorst

District Kampioenschappen -15 jaar 21 februari 2015
2de Plaats: Ruben van Rossum

Groot Houten Judotoernooi 1 maart 2015
1ste Plaats: Liam van Hattum, Jasper Haarbrink, Daniel Gefferie,

Irene Hesling, Carel van Schothorst, Constance
Gefferie, Goos Stam, Ruben van Rossem en
Jonathan Gefferie.

2de Plaats: Simon Gefferie, Alex Leenstra, Joeri Steenman, Joost
Theunissen, Tjerk Buwalda, Daniël Leenstra en
Aron Varwijk,

3de Plaats: Emma Johan Sousa, Kai de Vos, Olivier Steenwelle,
Cedric van de Berg, Klaas Conijn, Iliana Solaro,
Yoeri van Abeelen en Miles de Vos.

RONDJE GH LANGS DE SRONDJE GH LANGS DE SPORT-PORT-
HALLEN IN NEDERLANDHALLEN IN NEDERLAND
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Utrechts Judo Toernooi 8 maart 2015
1ste Plaats: Jonathan Gefferie, Goos Stam en Daniel Leenstra
2de Plaats: Simon Gefferie, Daniël Gefferie, Liam van Hattum,

Carel van Schothorst en Olivier Steenwelle.
3de Plaats: Irene Hesling

Districtskampioenschappen –18  14 maart
3de Plaats: Menno Peijnenborgh

Judotoernooi Beuningen 22 maart 2015
1ste Plaats: Jonathan Gefferie en

Jasper Haarbrink
2de Plaats: Aron van Kesteren en

Liam van Hattum
3de Plaats: Olivier Steenwelle, Goos Stam en Ruben van Rossem

Open Capelse Kampioenschappen 28 maart 2015
1ste Plaats: Goos Stam
2de Plaats: Ruben van Rossum
3de Plaats: Jonathan Gefferie

Judotoernooi Berlicum 19 april 2015
1ste Plaats: Irene Hesling
3de Plaats: Jasper Haarbrink

District Kampioenschappen -12 jaar 25 april 2015
2de Plaats: Jasper Haarbrink en Irene Hesling
3de Plaats: Daniël Gefferie

Heidetoernooi in Ede 6 juni 2015
1ste Plaats:  Jonathan Gefferie
2de Plaats: Ruben van Rossem
3de Plaats: Menno Peijnenborgh en Goos Stam

CJK Zomertoernooi Krimpen a/d IJssel 20 juni 2015
1ste Plaats: Jasper Haarbrink en Daniël Gefferie
2de Plaats: Simon Gefferie
3de Plaats: Lars van den Burg
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1ste Judotoernooi voor dames JV IJsselmeer 20 juni
1ste Plaats:  Irene Hesling

Zeister Judotoernooi JV Otoshi 21 juni 2015
1ste Plaats: Klaas Conijn, Jasper Haarbrink, Simon

Gefferie, Daniël Gefferie, Olivier Steenwelle en
Irene Hesling

2de Plaats: Simon van Schothorst en Carel van Schothorst

Zaterdag 21 juni Open Fries Kampioenschap in Gorredijk
2de Plaats: Jonathan Gefferie en Max van der Heijden
3de Plaats: Ruben van Rossem

Daarnaast deden de judoka’s die al wat langer bij TJU trainen mee
aan diverse andere sterk bezette internationale toernooien in Ne-
derland en België en Max van der Heijden zelfs in Bremen. Ook na-
men zij deel aan verschillende judostages.

LET OP!!!

“Het lesrooster blijft voorlopig ongewijzigd en dit
heeft te maken met de toekomstige ingebruikname
van de nieuwe dojo!!

De nieuwe dojo biedt meer mogelijkheden en wij
zijn nu aan het verkennen wat dat voor Groot Hou-
ten kan betekenen.

Omdat wij eventuele wijzigingen 1x per jaar door-
voeren, wordt nu gewacht. Ruim voor de opening
worden jullie geïnformeerd.“
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ONZE NIEUWE JUDOHALONZE NIEUWE JUDOHAL
THE DOMETHE DOME

Op dinsdag 24 maart 2015 heb-
ben Dick Jacobs (bestuur The
Dome) en Simon Peijnenborgh
het  huurcontract voor de nieu-
we dojo ondertekend. Sinds-
dien zijn er veel vorderingen
gemaakt!
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GROOT HOUTEN IN HETGROOT HOUTEN IN HET
NIEUWSNIEUWS
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ONS FEEST WORDT MEDEONS FEEST WORDT MEDE
MOGELIJK GEMAAKT DOORMOGELIJK GEMAAKT DOOR
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Samen met judopartner Sander
Mackaaij (links op de foto)

moest Ron nog één Kata laten
zien aan de drie leden van de
examencommissie. Het totale
aantal onderdelen wat er
moest worden gedaan is 6. De
andere onderdelen waren al in
november 2014 behaald. Ron
moest alleen nog het Kime-No-
Kata laten zien.
Een examen kun je alleen doen
met een vaste judopartner,
want je moet samen heel veel
trainen voor een examen!
Het was een lange zit, want
eerst waren er nog 4 andere
kandidaten voor hem. Toen het
zover was lieten Ron en Sander

aan de leden van de examen-
commissie zien dat er de afge-
lopen maanden goed was ge-
traind. Vol overtuiging en ver-
trouwen werden de verschillen-
de technieken gedemon-
streerd. Na afloop duurde het
niet lang voordat de uitslag
bekend was. De examencom-
missie was onder de indruk van
het uitgevoerde Kata en waar-
deerde  dat met een ruime vol-
doende. Vol trots werd het di-
ploma in ontvangst genomen.
Niet alleen Ron slaagde voor
zijn Dan-graad maar ook Lex
van Heumen (oprichter van
Judo Groot Houten en rechts
op de foto) slaagde voor het
eerste gedeelte van zijn 6de
Dan. Lex hoopt aan het einde
van dit jaar het praktijkgedeel-
te positief af te sluiten.
Het is voor Judo vereniging
Groot Houten een mooi jaar
met deze geslaagden en het
35-jarig jubileum dat 4 juli wordt
gehouden in Sporthal Den
Oord en de Grote Geer.

RON VAN LAMOEN BEHAARON VAN LAMOEN BEHAALTLT
ZIJN 4DE DANZIJN 4DE DAN--GRAAD JUDOGRAAD JUDO

Op zaterdag 13 juni heeft Ron van Lamoen van judo-
vereniging Groot Houten zijn 4de Dan judo behaald.
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Fit Veilig en Valbreken is voor
senioren onder leiding van ju-
doleraar Lex van Heumen, die
ook gecertificeerd JBN instruc-
teur  FVV  is,  samen  met  zijn
vrouw  Thea van Heumen, ge-
diplomeerd aerobic instructri-
ce. Beide behoren qua leeftijd
(zeventigers) tot de doelgroep.

Wat is de doelgroep? Wij den-
ken aan iedere senior, zowel
man als vrouw, die zo lang mo-
gelijk mobiel, onafhankelijk en
zelfredzaam wil blijven. Het is
een leuke en zinvolle vorm van
bewegen/sporten ook als on-
dersteuning /aanvulling op an-
dere sporten en actieve bezig-
heden.

De lessen vinden plaats in
Sportzaal De Lobben/Den Oord
en  worden  gegeven  op  de  ju-
domat. Dit is een prettige on-
dergrond, waar je met blote
voeten op werkt.

Heeft het iets te maken met
judo? Ja en vooral nee. Het ja
is  omdat  bij  judo  veel  aan-
dacht  is  voor  balans  en  als  je
op de grond zit of ligt, hoe kom

je zonder hulp overeind. Hoe
ga je om met ongewenst vast-
pakken e.d. Het nee is omdat
er  geen  judo  gegeven   wordt
en we gewoon sportkleding
dragen.

Hoe ziet een les eruit? We be-
ginnen  met  een  warming  up
op muziek te geven door Thea.
Dan volgt er het onderdeel dat
betrekking heeft op Veilig en
Valbreken, dat gegeven wordt
door Lex. Tot slot volgen er oe-
feningen op de grond onder
leiding van Thea. Na afloop
van de les is er gelegenheid
om  voor  degenen  die  dat  wil-
len nog even bij elkaar te blij-
ven.

Wanneer worden de lessen ge-
geven? Het zijn blokken van 13
lessen. Van half september (dit
jaar is dat vanaf donderdag 17
september) tot half december
van 10.30 – 11.30 uur. En  dan
weer van januari tot half april.

FIT EN VEILIG VALBREFIT EN VEILIG VALBREKENKEN
Speciaal voor senioren!
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Tijdens ieder blok van 13 lessen
wordt een bepaald program-
ma met specifieke aandachts-
punten afgewerkt. Daardoor
beheersen en kennen de deel-
nemers na de 13 lessen het-
geen wordt gegeven goed.

Wat staat voor Fit? Onder fit
verstaan wij, dat je jezelf zowel
lichamelijk als geestelijk fit voelt.
Door veel coördinatie oefenin-
gen train je niet alleen je lijf
maar ook je geest.

Wat staat voor veilig? Wij be-
doelen hiermee veilig vanuit en
binnen jezelf. Veilig voel je je-
zelf als je lichamelijk stabiel
bent, niet te snel valt, zelfver-
trouwen hebt en dat weet uit
te stralen, alert bent ten op-
zichte van je omgeving, zowel
als voetganger, fietser als auto-
mobilist.

Wij willen met de oefeningen
de deelnemers bewust maken
van hun handelen en functio-
neren.

Wat staat voor valbreken? We
zullen vooral aandacht beste-
den aan valpreventie. Wan-
neer iemand valt, heeft hij of zij
zo’n 15 seconden voordat hij of
zij op de grond ligt. Het is mo-
gelijk om door oefeningen in
die  korte  tijd  toch  zo  op  de
grond terecht te komen, dat je
jezelf zo min mogelijk bezeert.

De kosten zijn € 65,00 voor een
blok van 13 lessen. De deelne-
mers worden geen lid van de
judovereniging, waardoor er
geen inschrijfgeld hoeft te wor-
den betaald en er geen op-
zegtermijn is.

De judovereniging zorgt alleen
voor de faciliteiten en admini-
stratieve zaken.

Mensen die geïnteresseerd zijn
of nadere informatie willen,
kunnen bellen naar Lex en
Thea: nummer: 0345 574041.
Liefst ’s avonds na zeven uur.

Of mailen naar: therasola-
no@gmail.com

mailto:no@gmail.com
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Op zaterdag 6 juni waren de
jaarlijkse clubkampioenschap-
pen in sporthal Den Oord. Dit
jaar is speciaal omdat het voor
de 35ste keer gehouden werd
in deze sporthal. Sporthal Den
Oord is net zo oud als de ver-
eniging! De feestelijke activitei-
ten voor het 35 jarig jubileum
van Groot Houten zullen
plaatsvinden op zaterdag 4 juli.

Eerst werden de vrijwilligers
voorgesteld die deze dag hel-
pen om dit kampioenschap tot
een succes te brengen. Zoals
de tafelschrijvers, scheidsrech-
ters, de fotograaf en EHBO-ers.
Vrijwilligers waar de vereniging
grotendeels op draait en dat al
35 jaar. Hulde aan al deze
mensen.

Bijna 60 judoka’s namen deel
aan de clubkampioenschap-
pen. Ze waren ingedeeld in
verschillende poules op leeftijd
en gewichtsklasse.

De wedstrijden waren zeer

spannend. Iedereen was be-
nieuwd wie zich clubkampioen
mocht noemen. Alle judoka’s
hadden het naar hun zin. Ook
vele meegekomen ouders za-
ten te genieten van de wed-
strijden van hun kind!

Na de clubkampioenschap-
pen van Groot Houten werd
bekend gemaakt wie zich een
jaar lang “Judoka van het
Jaar” mag noemen. Dat is een
titel die één bijzondere judoka
voor een jaar lang mag dra-
gen. Na het luide tromgeroffel
van alle judoka’s die op de
mat sloegen klonk de naam
van Irene Hesling!

Zij verdient deze prijs op basis
van haar inzet, zeer goede
prestaties en sterke mentaliteit.
Want ondanks haar zware bles-
sures is Irene door blijven gaan
met judo en heeft ze zich inge-
zet voor de vereniging. Nadat
Irene hersteld was van haar
blessures heeft ze weer mee-

CLUBKAMPIOENSCHAPPENCLUBKAMPIOENSCHAPPEN
JUDOKA VAN HET JAARJUDOKA VAN HET JAAR 20152015

10 juni 2015. Irene Hesling gekozen tot “Judoka van het
Jaar” van judovereniging Groot Houten
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gedaan aan wedstrijden, met
goed resultaat. Jonathan Gef-
ferie mocht, als “Judoka van
het vorige jaar”, de enorme
wisselbeker overhandigen.
Voor Jonathan was er een klei-
ne herinneringsbeker als Judo-
ka van het Jaar 2014.

Er werd hard geapplaudisseerd
voor de elfjarige Irene, die
enorm verrast was door deze
eer! Irene was tegelijkertijd heel
verbaasd en super trots op het

feit dat zij de nieuwe “Judoka
van het Jaar” mag zijn.

1e Plaats en dus clubkampioenen:
Irene Hesling, Carel van Schothorst, Fleur de Wijn, Constance Gef-
ferie, Gijs van Straaten, Faas Mussaeus, Martijn Wolberink, Daniel
Gefferie, Kai de Vos, Olivier Steenwelle, Jasper Haarbrink, Klaas Co-
nijn, Teun Gooszen en Alexander Hornstra

2de Plaats:
Fay van Hoof, Sofie Vennix, Narek Hosepijen, Lucas Hinnen, Meike
Leemstra, Matthijs Teunissen, Niels Zijlstra, Simon Gefferie, Liam van
Hattum, Oliver Vincent, Devon Tang, Jochem Geuze, Yoeri van
Abeelen en Lars-Willem Oskam

3de Plaats:
Floris Hornstra, Simon van Schothorst, Ilja Seleznev, Miles de Vos,
Alex Wenneker, Tobin Posthouwer, Armin Sinnema, Viktor van de
Riet, Yoeri Steenman, Gerben Bootsma, Aron Varwijk, Nathaniel
Bouw en Ties van Kouwe

4de Plaats:
Daan Overbeek, Ralph Groenendijk, Stef van der Oosterkamp,
Thomas Houtkasmp, Arend van Kesteren, Thomas Meijer, Mathieu
Wijers, Emre Cilek, Jaimy Tang, Jaron Hendriks, Arthur Vos, Milan
Boers, Viggo Schevers, Thomas Hinnen, Yannick Hakker en Rufus
Reesink.
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Judovereniging Groot Houten, Postbus 446, 3990 GE Houten
' 6353075 : http://www.groothouten.nl

Bestuur:

Voorzitter
Simon Peijnenborgh
voorzitter@judogroothouten.nl
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
Philippe Verlinde
penningmeester@judogroothouten.nl
Halsterveld 15
3993 RK 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 september 2015
De contributie bedraagt voor:
- jeugdleden tot en met 17 jaar € 70,00 per half jaar;
- seniorleden vanaf 18 jaar € 95,00 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. N.B.
de gezinsleden moeten op hetzelfde adres wonen en de gehele peri-
ode lid zijn.

Opzeggen
Opzeggen van het lidmaatschap waarbij de machtiging voor het
innen van de contributie automatisch vervalt, moet vóór 1 juli. De op-
zegging gaat dan per 1 juli in (N.B. examens in begin juli mogen dan
nog wel  afgelegd worden).
LET OP: Latere opzeggingen worden de eerstvolgende periode ver-
werkt. U ontvangt altijd een schriftelijke bevestiging van onze leden-
administratie.
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). Judover-
enging 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
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