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voorwoord

I
Judo wordt meestal in sportschool-

verband gegeven, maar wij zijn altijd 
een echte vereniging geweest.

Leo van der Zon (1958) 
werd in 1967 lid van de 
judovereniging, kwam 

in 1979 in het bestuur en 
werd in 1982 voorzitter. 

Hij is 3e dan judo, gediplo-
meerd assistent-trainer en 
heeft zijn scheidsrechters-

licentie gehaald.

k ben in de gelukkige omstandigheid vanaf het begin 
betrokken te zijn bij ‘ons kluppie’. Eerst als jochie in een 
judopak dat elke week ging judoën in het parochiehuis 
aan de Kerkstraat. De stoffige mat, doordat ’ie werd 
opgeborgen op het toneel, de kachels die een poging de-

den de ruimte te verwarmen, waar je niet op of aan mocht 
zitten maar soms desondanks tegenaan viel... Gaandeweg 
kwam ik in de wedstrijdgroepen terecht, en nog weer later 
‘in de organisatie’ oftewel het bestuur.

Kijkend in de annalen, kom ik veel namen tegen van men-
sen die inmiddels bekend zijn in het dorp en de omgeving. 
Vooral in de beginperiode waren erg veel sportieve Noord-
wijkerhouters lid van de judoclub. Inmiddels judoën zelfs 
de kleinkinderen van die bekende namen weer...

Judo wordt meestal in sportschoolverband gegeven, maar 
wij zijn altijd een echte vereniging geweest. Buiten het judo 
werden activiteiten georganiseerd als de sportdag, het Sin-
terklaasfeest, de fietstocht en zelfs feestavonden.

De club kent vele judosuccessen: de eerste zwarte band 
werd al in 1973 gehaald, en er volgden er vele. Daarnaast 
zijn er op diverse toernooien medailles weggehaald, ook op 
Zuid-Hollandse kampioenschappen en zelfs kwam het tot 
een Nederlands kampioen in 1985.
 
Bijna elk lustrum is op een bijzondere wijze gevierd, met 
demonstraties en het laten zien van het mooie dat onze 
judosport biedt. Sommige toernooien die het licht zagen 
tijdens zo’n jubileumjaar hebben daarna een vaste plek 
gekregen in het programma.

Het was een feest der herkenning om door 50 jaar archief-
materiaal te struinen. Hopelijk is het voor u net zo leuk om 
in vogelvlucht door de 50-jarige geschiedenis van Judover-
eniging Noordwijkerhout te gaan.

Noordwijkerhout, januari 2017

Jubileumuitgave ter ere van het 50-jarig bestaan 
van Judovereniging Noordwijkerhout 
januari 2017

De krantenartikelen in deze uitgave zijn afkomstig 
van Leidsch Dagblad, Noordwijkerhouts Weekblad, 
Teylinger Nieuwsblad/De Noordwijkerhouter en 
hun eventuele voorgangers. 

Fotografie
PR, Marc van der Molen

Vormgeving
Irene de Groot (www.igro.nl)

Samenstelling 
het bestuur van Judovereniging Noordwijkerhout

Eindredactie
Leo van der Zon

Judovereniging Noordwijkerhout
Secr.: Elise van Denzen
jvnoordwijkerhout@hetnet.nl
www.judoverenigingnoordwijkerhout.nl

kvk 40445827 
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             1967 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015

Leo de Vries

Martin Kanters

Han van der Lans

Jan Barends

Rob van der Hoorn Yvonne Turenhout Guillaume Slingerland

7

naam
leeftijd

graduatie
trainer van

Han van der Lans 
Overleden
1e kyu
1967 – 1972

Trainers van het eerste uur 
Kanters en Van der Lans 
in actie (1969)

De trainers
naam

leeftijd
graduatie

trainer van
beste judoprestatie

nu

bij jvn denk ik

Leo de Vries 
79 jaar
7e dan
1967 – 1970
Nederlands kampioen 1963
2 x nationaal team
deelnemer EK ‘64 in Oost-Duitsland
Pensionad0, na 18 jaar docent Judo op 
het CIOS in Heerenveen en een aantal 
seizoenen trainer van de nationale 
damesploeg. Bovenal judomeester 
van Jan Barends en later Rob van der 
Hoorn.
Leuke, gezellige club!

1971

naam
leeftijd

graduatie
trainer van

beste judoprestatie

nu

bij jvn denk ik

Martin Kanters 
77
1e kyu
1967 – 1970
Medeoprichting Judovereniging 
Noordwijkerhout
Pensionado, na ruim 40 jaar in het 
onderwijs, voornamelijk als onder-
wijzer bij de St. Victorschool.
Aan een van de eerste toernooien, te-
gen Sportschool Aarts uit Sassenheim, 
welke met duidelijke cijfers werd 
gewonnen. En waarbij de toenmalige 
burgemeester Bosma trots de prijzen 
uitreikte. En aan de stoffige eerste 
dojo in het parochiehuis van de St. 
Victor aan de Kerkstraat.

1972

naam
leeftijd

graduatie
trainer van

beste judoprestatie

nu

bij jvn denk ik

Rob van der Hoorn
61
7e dan
1973 – 1975
Clubkampioen NWH
3e ZH -78 kg
3e A-teams ZH
Eigenaar sportschool Rob van der 
Hoorn; opleider van judodocenten bij 
de JBN; Aiki-coach in onder andere de 
zorg en het bedrijfsleven; docent bij 
NOC/NSF.
Aan het plezier en de prachtige basis 
die het judo, dankzij de inspiratie van 
Jan Barends, mij gegeven heeft!

1973/2016

naam

leeftijd
graduatie

trainer van
beste judoprestatie

nu

bij jvn denk ik

Yvonne 
Turenhout 
55
3e dan
1986 – 1987
1e Nederlandse Kampioenschappen
Directeur kenniscentrum sociaal 
domein
Aan een geweldig actieve vereniging, 
Jan Barends, basis van mijn sportieve 
carrière en de grootste verrassing 
tijdens onze bruiloft in 1980: een 
erehaag van judokaatjes.

1987/2016

6e kyu
5e kyu
4e kyu
3e kyu
2e kyu
1e kyu
1e t/m 5e dan
6e t/m 8e dan
9e en 10e dan

graduatiesysteem

De trainers bij Judovereniging Noordwijkerhout tussen 1967 en 1992

1967 – 1992
naam

leeftijd
graduatie

trainer van
beste judoprestatie

nu
bij jvn denk ik

Jan Barends 
65
6e dan
1969 – 1997
4 x ZH Kampioen
1 x brons bij NK
(Terugtredend) sportschoolhouder
Aan het knusse Parochiehuis met zijn toneelzaal met 
de broodjes en koffie van Tiny van den Barselaar. Aan 
de samenwerking daar met ‘collega’s’ Han van der 
Lans en Martin Kanters. Aan de verhuizing naar de 
gymzaal aan de Pilarenlaan waar de club door heel 
veel activiteiten en een heel meewerkend en -denkend 
bestuur een geweldige groei doormaakte. Aan de vele 
gecombineerde activiteiten (toernooien maar vooral 
ook de wedstrijdtrainingen) met eerst Sportschool De 
Vries en later mijn eigen sportschool. Aan alle – toen 
nog – jonge leraren die daarna het stokje hebben 
overgenomen, allemaal ‘eigen kweek’.

1972/2016

6



             1967 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015

Jan Barends

Yvonne Turenhout Guillaume Slingerland

Marco Mens

Karel David van der Gun

Niels Ravensbergen

Sven Eberwijn

Jan Barends Johan Zagers

De trainers bij Judovereniging Noordwijkerhout tussen 1992 en 2017

naam
leeftijd

graduatie
trainer van

beste judoprestatie

nu

bij jvn denk ik

Guillaume Slingerland 
45
3e dan
1992 – 1995
3e Open Rotterdamse (en winst met waza-ari (de-
ashi-barai) op Pelle Engel, ZH-kampioenschappen).
Vakleerkracht Bewegingsonderwijs Speciaal 
Onderwijs; Judodocent Sportschool Rob van der 
Hoorn.
Aan de fietstochten van Warmond naar de Pilaren-
laan voor de gezamenlijke wedstrijdtraining, begin 
jaren ’80. Aan de legendarische kaarsenactie! Aan 
de sportdagen die ik heb georganiseerd, samen 
met Marco Mens, op het terrein van het Leeuwen-
horst College. Aan het knusse gymnastieklokaal 
aan de Pilarenlaan.

2016

naam
leeftijd

graduatie
trainer van

beste judoprestatie
nu

bij jvn denk ik

Marco Mens 
47
3e dan
1997 – 1999
3e NK militairen
Eigenaar Evenementenbureau 
SPEV / Noordwijk-Events
Gezellige judovereniging, enthousiaste 
groepen, prettige sfeer.

1995/2016

naam
leeftijd

graduatie
trainer van

beste judoprestatie

nu

bij jvn denk ik

Karel David van der Gun 
51
4e dan
1999 – 2007
1e Judovereniging De Baronie, 
Breda 1978
Judotrainer bij Sportschool 
Rob van der Hoorn, Judoschool 
Sakura en de Leo Kannerschool 
in Oegstgeest.
Veel toernooitjes, de kaarsen-
actie.

2000/2016

naam
leeftijd

graduatie
trainer van

beste judoprestatie

nu

bij jvn denk ik

Johan Zagers 
32
4e dan
2007 - heden
WK Veteranen 2016; 3de ZH senioren 2016; 
4de NK Veteranen 2016; diverse keren clubkampioen.
Fulltime judoleraar; eigenaar sportschool Kaizen; 
mede-eigenaar Barends Sport; hoofdtrainer Judover-
eniging Noordwijkerhout.
Hardwerkende judoka’s die komen om te trainen. 

2016

naam
leeftijd

graduatie
trainer van

beste judoprestatie

nu
bij jvn denk ik

Niels Ravensbergen 
34
2e dan
2003 – 2006
Het jarenlang begeleiden van heel veel 
judoka’s op verschillende niveaus.
Huisarts en nog steeds judoleraar.
Door weer en wind op de fiets naar de 
gymzaal aan de Pilarenlaan. Het laat-
ste jaar werd dat op de motor. De drie 
jaar die ik bij Judovereniging Noord-
wijkerhout heb lesgegeven waren de 
start van mijn carrière als judoleraar. 
In de jaren die ik bij vereniging les heb 
gegeven, heb ik een hoop geleerd en 
een erg plezierige tijd gehad.

2004/2016

naam
leeftijd

graduatie
trainer van

beste judoprestatie

nu

bij jvn denk ik

Sven Eberwijn 
28
3e dan
2005 – 2009
2e bij Open world championships 
mixed fight in Antwerpen (IMAF, 
International Martial Arts Federation).
Docent bewegingsonderwijs en 
mentor op het Rijnlands Lyceum 
Oegstgeest. Daarnaast zo nu en dan 
MMA trainer (mixed martial arts).
Aan het record ‘mattenstapelen’ 
(wat hopelijk nog steeds op mijn 
naam staat, namelijk 17 matten).

2016

8 9

De trainers 1992 – 2017



lesgeld contant betalen
Het lesgeld bedraagt tijdens de eerste vijf jaar fl. 3,25 
per maand. Een tweede lid uit een gezin betaalt 
fl. 2,50. De judoka’s worden geacht dat geld op de eer-
ste lesdag van de maand contant mee te nemen en 
te betalen aan een van de dan aanwezige bestuurs-
leden, die dit bij toerbeurt doen – totdat bestuurslid 
Tiny van den Barselaar het in 1969 op zich neemt.

het eerste bestuur
Het eerste bestuur bestaat uit:
F. Huisman, voorzitter
P. Driessen, secretaris
D. van der Linden, penningmeester
Martin Kanters, lid
Han van der Lans, lid

judomat
In de eerste maanden moet er 
voor de lessen een judomat ge-
haald (en teruggebracht) worden 
in Oegstgeest. Er is een roulatie-
schema voor de bestuursleden 
op van toepassing. Ten behoeve 
van een eigen mat, en later ook 
een mat-stofzuiger, is er geld 
opgehaald bij de Noordwij-
kerhoutse bedrijven en wordt  
een subsidie aangevraagd en  
verkregen.

officiËle oprichting 
Op woensdag 18 januari 1967 word er in het Pa-
rochiehuis (om 14.30 uur) een demonstratieles 
gegeven om enthousiasme voor de judosport 
op te wekken, de start van alles.
Op 1 februari 1967 is de vereniging officieel op-
gericht, voor de periode van 29 jaar en 11 maan-
den. De eerste lessen waren in de laatste week 
van januari en de eerste week van februari.

“...zelfbeheersing, sportiviteit, 
gezond gevoel voor discipline, 
respect voor anderen en zelf-
vertrouwen, worden in geen 
enkele sport zo ontwikkeld als 
bij het judo...”

“Om U een duidelijk beeld 
te geven van de judosport hou-
den we op woensdag 
18 januari 1967 om 14.30 uur 
een judo-demonstratie in het 
Parochiehuis.”

“Eindelijk is het zover, dat we 
in Noordwijkerhout kunnen 
starten met een sport, die 
zeker bij de jeugd erg in de 
belangstelling staat, namelijk: 
JUDO.”

“We hopen met deze plannen 
onze jeugd, die op het gebied 
van sport te weinig moge-
lijkheden heeft, van dienst te 
zijn.”

De start...

“Daar we het in verenigings-
verband doen, hoeft er geen 
winst te worden gemaakt en 
kunnen we volstaan met een 
lesgeld van fl 3.25 per maand.”

koninklijke erkenning
In augustus 1967 is begonnen met de aanvraag 
voor de koninklijke erkenning, destijds aan de orde 
i.p.v. oprichting bij notariële akte, zoals inmiddels 
gebruikelijk.
In de Staatscourant van 1 februari 1968 wordt het 
Koninklijk besluit van 28 november 1967 met daar-
in de goedkeuring van de statuten gepubliceerd.

eerste trainers
De eerste lessen worden ge-
geven door Han van der Lans 
en Martin Kanters, destijds 
onderwijzers op de lagere 
scholen in Noordwijkerhout. 
In augustus 1967 komen er 
seniorentrainingen onder 
leiding van Leo de Vries (op dat 
moment 4e dan), toenmalige 
sportschoolhouder in Leiden. 

eerste dojo:  
het parochiehuis
De lessen vinden plaats in het paro-
chiehuis van de Victorparochie aan 
de Kerkstraat. Als de eigen mat er 
eenmaal is, wordt deze opgeslagen 
op het toneelpodium. 

1967

10
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het allereerste 
tournooi
Op 9 december 1967 vindt het eerste toernooi 
plaats, het zogeheten Sinterklaastoernooi. 
Kosten: f 0,50 per persoon. 

Op 8 juni 1968 vindt er een jeugdwedstrijd 
plaats met Sportgroep W.E.S.T. in Noordwij-
kerhout, terwijl op 12 juni 1969 het eerste toer-
nooi buiten de vereniging plaatsvindt en wel 
met Sportschool Aarts.

dansavond
In oktober 1967 wordt een dansavond georganiseerd voor 
leden, hun echtgenote of verloofde en één introducee ‘op 
welke avond de leden de gelegenheid hebben op andere 
wijze [naast beoefening van het judo] contact met 
elkaar te hebben. [...] De muziek wordt verzorgd uit ‘blik’, 
aangezien de vereniging nog niet over voldoende gelden 
beschikt om een orkestje te huren.’

Een van de eerste 
ledenlijsten (1967)

papierinzameling
Als eigen inbrengactie wordt er in 
de eerste jaren van het bestaan 
van de vereniging maandelijks oud 
papier ingezameld. Ook nog in 
combinatie met VVSB en Northa. 
De familie Vogels speelt daarbij een 
belangrijke rol.

“Natuurlijk doet 
iedereen mee, 

want nu krijg je 
de kans om de 

geleerde worpen 
en grepen in 

echte wedstrijden 
toe te passen.”

nieuws
Eind 1968 verschijnt het 
eerste Nieuws van de 
Judoclub, een eenvoudig 
doch doeltreffend stencil 
met de functie van club-
blad annex nieuwsbrief. 
Vele zouden volgen, later 
in de vorm van een echt 
clubblad en weer veel 
later digitaal.

graduatielijst
“Na de examens van iedereen 
graag invullen (band + slip + 
eventueel: ongewijzigd)” 
(lijst van juni 1969)

 

Kanters en Van der 
Lans in actie

vernieuwd 
bestuur
Begin 1969 treedt een ver-
nieuwd bestuur aan:
Martin Kanters, voorzitter
Herman Leenderts, secretaris
Dick van der Linden, penning-
meester
Tiny van den Barselaar, lid
Nico Turk, lid, eind 1969 opge-
volgd door Johan Looijestijn
In 1970 treden ook nog toe 
Wim Hooghkamer en Gerrit 
Kleijheegh.

’68

de eerste van een lange 
reeks sportdagen
Op 4 oktober 1969 wordt de eerste (niet-judo)
sportdag georganiseerd. Als herinnering krijgt 
elke deelnemer na afloop een set judoslippers.

’67

“Teneinde u in de gelegenheid te stellen de 
van het dansen vermoeide benen wat rust te 
geven stelt het bestuur zich voor om enkele 
keren het dansen te onderbreken en een kleine 
kienwedstrijd te organiseren.”

13

’69
Martin Kanters neemt 
examens af, Tiny van den 
Barselaar kijkt toe
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In mei 1970 wint Judovereniging 
Noordwijkerhout het teamtoernooi 
van Sportschool De Vries in het 
Parochiehuis aan de Kerkstraat. 

jan barends 
in beeld
In maart 1969 komt Jan Barends 
voor het eerst in beeld, dan van-
uit Sportschool Leo de Vries.

aansluiting bij de judobond
In maart 1969 vindt aansluiting bij de NJJB (Nederland-
sche Judo en Jiu-Jitsu Bond) plaats. Er worden in de 
loop der tijd vele acties en meer gevoerd om leden lid 
te maken van de NJJB, BBN en later de JBN (Judo Bond 
Nederland). 
De overkoepe-
lende judobond 
schuttert in het 
begin adminis-
tratief met de le-
denadministratie 
en de zogeheten 
judopaspoorten. 
(Hiernaast dat 
van Leo van der 
Zon.)

het eerste 
sinterklaasfeest
Op 4 december 1971 vindt het eerste Sin-
terklaasfeest plaats, in het parochiehuis. 
Er wordt een film gedraaid, met zo’n 
ouderwetse projector. Het Sinterklaas-
feest wordt sindsdien elk jaar gevierd bij 
de judovereniging.

overstap naar het 
omstreden geesink-
leerplan
Op aangeven van Jan Barends stapt de judover-
eniging in 1970 over van het Kawashi-systeem 
(1e beenworp) naar het Kodokan (of Geesink)
systeem (o-soto-gari).

eigen oefenruimte
In 1971 starten de eerste discussies 
over een eigen oefenruimte. Er 
wordt onder meer gekeken naar een 
oude ruimte van VVSB, De Mast, de 
Jozefschool, etc.

‘hoog’ bezoek
Anton Geesink, de grond-
legger van het Europese 
judo, is een paar keer bij de 
club(trainers) op bezoek. 
(foto 1970)

“Het merendeel van de 132 leraren op de tribune toonde 
zich enthousiast over het leerplan, vooral toen vijf van 
Antons leerlingen op de Academie voor lichamelijke 
opvoeding in Amsterdam een demonstratie leverden, 
waarin zij blijk gaven rijp te zijn voor de bruine band 
na zes lesuren, wat bij de 
vroegere systemen min-
stens twee jaar vergt.”

“Ik wist niet dat judo zo’n geweldige 
sport voor de jeugd is en ik verbaas mij 
ten zeerste over de discipline, welke ik 
vanmiddag heb kunnen waarnemen.”

Burgemeester Bosma bij het uitreiken van de wedstrijdbeker

’71

’70

14
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Eerste 
  lustrum

De uitnodiging voor het eerste 
lustrum

Op 26 februari 1972 
vindt de eerste 

lustrumactiviteit plaats, 
een lustrumtoernooi. 
Diezelfde avond is er 

een feestavond voor de 
seniorenleden in Hotel 

Zegers, waar volop 
gedanst kan worden. Het 
vieren van het lustrum is 

er in gehouden; elk 5-jarig 
jubileum wordt met veel 

enthousiasme gevierd.

alv
De algemene Ledenvergaderingen worden gehouden in 
‘De Vlashoven’ en zijn feestelijke bijeenkomsten met een 
hapje en een drankje.

eerste les-
geldverhoging
In maart 1972 wordt het les-
geld voor het eerst verhoogd, 
en wel naar fl. 4 per maand.

Een van de, dan 
nog eenvoudige, 
uitnodigingen voor 
Het toernooi van 
Oegstgeest.

samurai
In november 1972 komt (Judokwai) Samurai 
in beeld, een wedstrijdgroep met talentvolle 
judoka’s van Sportschool Barends, Sportschool 
De Vries en JVN.
In Samurai-verband worden er zogeheten 
weekendtrainingen gehouden in de Dojo van 
Sportschool De Vries in Leiden. ’s Avonds hard 
trainen, (proberen te) slapen op de mat en dan 
zondagochtend weer hard aan de slag (wat 

weleens lastig 
is door slaapge-
brek).

Op 14 oktober 1972 wordt, samen met andere sportscholen, 
het eerste Toernooi van Oegstgeest georganiseerd.

Bij het toernooi van Oegstgeest krijg je altijd een 
bijzondere herinnering, bijvoorbeeld een oorkonde.

Burgemeester Bosma reikt de prijzen uit
Twee groepsfoto’s met diverse bekenden (foto’s genomen in het Parochiehuis, 1972)

’72
vernieuwd 
bestuur
In november 1972 wordt het bestuur 
weer gewijzigd:
Han van der Lans, voorzitter
Johan Beijk, secretaris
Johan Looijestijn, penningmeester
Dick van der Linden, lid
Tiny van den Barselaar, lid, eind 1973 
opgevolgd door Cobie Borst, die de 
ledenadministratie gaat doen.

Er staan in 1972 252 leden op 
de ledenlijst, het hoogtepunt.

252 
leden

Toernooi 
van Oegstgeest

16
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lessen op maandag 
en donderdag
De lessen worden in eerste instan-
tie gegeven op woensdagmiddag 
en -avond. Later komen daar 
maandag en donderdag bij. Nadat 
Jan Barends vanwege zijn sport-
schoolactiviteiten in Voorhout de 
woensdagmiddag niet meer kan, 
neemt Rob van der Hoorn dat eni-
ge tijd over. Als ook hij een sport-
school begint (de overname van 
Sportschool De Vries, vestiging 
Oegstgeest), vervallen de woens-
dagmiddaglessen en worden de 
maandagen en donderdagen 
‘volwaardiger’.

18

Een van de 
uitnodigingen 

voor de club-
kampioen-
schappen.

nieuwe dojo in de 
victorschool 
Op 17 november 1975 ontvangt de 
vereniging van het parochiebestuur 
de opzegging van de huur van het parochiehuis. Koortsachtig overleg met de ge-
meente zorgt dat er een verhuizing naar de nieuwe gymzaal van de Victorschool 
aan de Pilarenlaan kan plaatsvinden. Op 2 augustus 1976 vinden daar de eerste 
trainingen plaats.

judokamp
In de zomer van 1974 wordt er 
door de BBN een judokamp 
georganiseerd in Santpoort. 
Leo van der Zon neemt deel.

Rob van der Hoorn behaalt in 
1973 de eerste zwarte band (1e 

dan) van de judovereniging.

Judoka’s in actie in het Parochiehuis, onder leiding van Jan Barends (rechts)

’74
clubblad 
Op de ALV van 1974 wordt 
voor het eerst gesproken over 
een clubblad, in 1978 ver-
schijnt de eerste Judoblik.

nieuwe voorzitter
In juni 1976 wordt Johan Beijk voorzitter 
van de club, zijn plaats als secretaris 
wordt ingenomen door Cor Laros.

Hoe komt de 
sint nu aan al 

zijn informatie?

’76
‘altijd te laat!’ 

                 ‘ouwe klets’ 

‘doet geweldig zijn best’ 

        ‘lachenbek 
        (niet te stoppen!)’

‘vergeet alles’

instelling sportman/
-vrouw van het jaar 
Tijdens de ALV van november 1973 wordt beslo-
ten tot de instelling van de titel Sportman van 
het jaar. Johan Beijk wordt tijdens de clubkam-
pioenschappen van 1974 tot de eerste verkozen.

van het jaar

sportman

johan
beijk

1974

’75

eigen 
inbreng 
actie
In 1973 worden 
er stickers en tegels 
met een sticker 
verkocht.

selectiewedstrijden
In december 1973 organiseert de vereni-
ging, in samenwerking met Sportschool 
De Vries, selectiewedstrijden om twee 
sterke seniorenteams te formeren.

boek ‘judo’ 
Elk verenigingslid dat een eerste 
dan (de zwarte band) behaalt, krijgt 
van de club een aandenken: het 
boek Judo van Wolfgang Hofmann. 

’73
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sportdag
Jaarlijks wordt er voor alle 
jeugdleden een sportdag 
gehouden op het grasveld bij 
College Leeuwenhorst, in 1979 
al voor de zevende keer. Het zal 
uiteindelijk dertig keer georga-
niseerd worden.

10-Jarig 
    bestaan

Burgemeester Bosma komt met een gift van 
fl. 250 en hangt de winnaars van de finales, 
die die dag worden gehouden, de medailles 
om. Er zijn diverse kata-demonstraties en 
er wordt een jeugdjudoles gegeven door de 
trainer, om aan de ouders te laten zien wat 
er nu allemaal gebeurt in zo’n judo-uur. De 
muzikale omlijsting wordt verzorgd door 
Drive-in Discotheek Killer.

eerste jaargang 
judoblik
Het eigen clubblad ‘Judoblik’ wordt in 1978 
opgericht.

eerste fietstocht
Op 2e Pinksterdag wordt voor de eerste keer 
de fietstocht georganiseerd. Er doen maar 
liefst 235 deelnemers mee. 

felicitatiekaartje
Er wordt besloten dat ieder lid op zijn verjaar-
dag een kaartje van de vereniging krijgt.

eigen inbreng actie
De eigen inbreng actie is het verkopen van 
1000 spellen kaarten.

Persbericht 
waarin verslag 
wordt gedaan 

van het 2e 
lustrumfeest.

’77

Een van de verjaarsdagskaarten voor de leden 
(deze is uit 1982).

teamtoernooi
Op 18 maart 1979 wordt een teamtoernooi 
gehouden waaraan negen teams uit de regio 
meedoen.

eigen inbreng actie
De eigen inbreng actie is de verkoop van pen-
nen, waarvan een groot deel het niet blijkt te 
doen...

Vaantje no. 7  
(van 30) van 
de jaarlijkse 

sportdag.

bestuurswijziging
In 1979 treedt Leo van der Zon toe tot 
het bestuur.

’79

65 kinderen 
op de wachtlijst...220 jeugdleden 21 senioren 

Op 24 april 1977 vindt de viering van het 
2e lustrum, het 10-jarig bestaan dus, plaats 
in de nieuwe dojo aan de Pilarenlaan. 

dobbelsteenactie
Om extra geld binnen te krijgen wordt er een 
‘dobbelsteenactie’ gehouden. 
De judoka’s gaan maandelijks bij de (betalende) 
deelnemers langs met een setje dobbelstenen. 
Het gegooide aantal ogen wordt 
genoteerd en degene met de 
meeste punten aan het eind 
van het seizoen wint een 
prijsje. Met de actie wordt 
fl. 900,- verdiend.

Voorpagina’s van 
een Judoblik uit 1981 
en 1990.

kampioen 
Yvonne Turenhout wordt in 1978 voor de 
eerste keer kampioen van Zuid-Holland. 

’78

Poster van een 
van de fietstoch-
ten.

van het jaar

sportvrouw

yvonne
turenhout

1979
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oprichting selectieteam
Er vindt een selectietoernooi plaats om een 
selectieteam te vormen, als opvolger van de 
Samurai. Het selectieteam wordt opgericht voor 
de leeftijd 12 tot 16 jaar. Ze gaan één keer per 
maand trainen. Daarnaast mogen ze ook mee 
trainen bij Sportschool Barends in Voorhout, 
Warmond en Rijnsburg.

t-shirts
Er worden 200 T-shirts verkocht. Zwart met een 
geel logo van de vereniging op de borst.

eigen inbreng actie
De eigen inbreng actie is de verkoop van 
1000 luciferdoosjes met logo.

polsstok-
springen
Marcel Wijshijer doet mee aan 
een polsstokwedstrijd namens 
de vereniging. 

meisjestoernooi
Er vindt voor de 2e maal een 
meisjestoernooi plaats.

bestuurswijziging
Leo van der Zon wordt secretaris.

’81
weer succes voor 
yvonne turenhout
Yvonne Turenhout wordt voor de 2e maal kam-
pioen van Zuid-Holland en later 3e op de NK.

damestoernooi
Er vindt voor het eerst een heus dames-
toernooi plaats met deelneemsters uit de regio.

toernooi in friesland
Er gaat een delegatie naar Friesland voor een 
toernooi bij oud-trainer Leo de Vries.

eigen inbreng actie 
De eigen inbreng actie is het verkopen van 
kerstkaarten.

10e toernooi van 
oegstgeest 
Aan het 10e Oegstgeest toernooi doen 430 
judoka’s mee waarvan er 119 uit Noordwijker-
hout komen.

einde samurai
De gecombineerde wedstrijdgroep, Samurai, 
wordt opgeheven.

’80
De stempelkaart voor de fietstocht van 1980, 
die dat jaar 280 deelnemers heeft.

Grote drukte bij de clubkampioenschappen.

Team met o.a. Yvonne Turenhout, Frits Steinman, Johan Beijk en Leo van der Zon.

van het jaar

sportman

frits
steinman

1980

Reclame voor 
de judover-

eniging in het 
Noordwijker-
houts Week-

blad van 
23 juni 1981.

De contributie-
kaart

’81
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Op 28 februari wordt het 15-jarig be-
staan gevierd in de gymzaal aan de 
Pilarenlaan. Er zijn demonstraties van 
Kata’s, jeugd en de wedstrijdgroep. 
Tevens worden de finales van de club-
kampioenschappen gehouden.

Iedereen gaat op de 
foto bij het 3e lustrum. 
Hier Judith Wijshijer.

Actiefoto’s 
van het 3e 
lustrumfeest.

Programma 
van het derde 

lustrum.

Brandweer in actie 
tijdens club-
kampioenschappen

Zesde jaarlijkse 
fietstocht vanaf 
de Brink
“Leek het er de hele week op 
dat de weergoden dit jaar roet 
in het eten zouden gooien, 
maandagochtend kon het 
bestuur gerust ademhalen. 
Het was schitterend weer, het 
zonnetje scheen, bijna geen 
wind en... het was droog.”

“Yvonne Turenhout, lid van de ‘Kombi-kai’ 
(de gecombineerde wedstrijdgroep van 
Judovereniging Noordwijkerhout en Sport-
school Barends), heeft tijdens de nationale 
dames-
kampioen-
schappen 
Judo de 
kroon op 
haar werk 
gezet.”
(feb. 1985)

van het jaar

sportman

marcelwijshijer
1982

De clubkampioenschappen 
van 1983 worden enige tijd 
stilgelegd nadat een al smeu-
lende TL-bak vlam vatte. Na de 
komst en actie van de brand-
weer wordt de mat verlegd 
en gaat het toernooi gewoon 
weer door.

damestoernooi
Op 2 maart 1982 wordt er wederom 
een damestoernooi georganiseerd. 
De vereniging heeft relatief gezien 
veel meisjes en dames als lid. 

15-Jarig    
bestaan

bestuurswijziging
Johan Beijk verlaat het bestuur. 
Leo van der Zon wordt voorzitter.

contributie per maand

182 
ledenf 12,-

’82
vent-
vergunning
Er is in 1986 voor het eerst een 
ventvergunning nodig voor de 
(kaarsen)actie.

’86prijzenkast
Bij zijn afscheid van het 
bestuur (en van Noordwijker-
hout) schenkt Johan Beijk de 
vereniging een prijzenkast 
voor in de gymzaal. Hierin 
worden de behaalde bekers 
en medailles tentoongesteld.

Yvonne Turenhout   
Nederlands 
kampioen

Yvonne Turenhout wordt 
voor de vierde keer 

Zuid-Hollands kampioen.

damestoernooi
Op 9 februari 1985 vindt er een 
meisjestoernooi plaats.

’84

’85

’83

kaarsenactie
Vanaf 1982 wordt het verkopen 
van kaarsen dé eigen inbreng actie 
van de judovereniging. De eerste 
kaarsenactie was in 1978.
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In 1987 wordt voor het eerst het (in-
tern) teamtoernooi georganiseerd. Uit 
de opgekomen judoka’s worden ter 
plekke meerdere teams gevormd, die 
met zelfverzonnen (en heel creatieve) 
namen de strijd met elkaar aangaan. 
Het toernooi bestaat nog steeds.

26

Ter gelegenheid van 20 
jaar judo verscheen er 
een huis-aan-huis-folder.

’87

20-Jarig 
    bestaan
Het lustrumfeest is gehouden op zondag 
15 februari 1987, met diverse demonstra-
ties van kata en lesgeven alsook de finales 
van de clubkampioenschappen.

eerste ne-wasa toernooi
In januari 1987 wordt, voor het eerst, het ne-wasa toer-
nooi georganiseerd, waarbij er alleen op de grond wordt 
gejudood. De beginpositie wordt bepaald door het gooi-
en met een dobbelsteen. Door het schitterende schaats-
weer ontbreken er jammer genoeg nogal wat judoka’s. 
Het toernooi bestaat nog steeds en wordt georganiseerd 
in samenwerking met Barends Sport.

• Kamikaze
• de Scorebordvullers
• de Bluffers
• FC Knudde
• JZN (judoka’s zonder naam) 
• de Judojasjes
• de Bottenkrakers
• de Puntenvreters

logo restyling 
Het logo van de judovereni-
ging wordt ter gelegenheid 
van het 20-jarig bestaan 
gerestyled. Het embleem 
met de twee (zeer) gestileer-
de judoka’s blijft behouden 
en werd de basis van een 
modernisering. Vanaf dat 
moment krijgen alle leden 
bij inschrijving een borstem-
bleem voor op hun judopak.

meisjes judo 
toernooi
Ook in 1987, en in het kader 
van het 20-jarig bestaan, 
wordt er in maart een meis-
jestoernooi georganiseerd. 
Er doen 71 judoka’s mee, 
afkomstig van verschillende 
verenigingen en sportscholen.

Yvonne Turenhout vloert Jan Barends tijdens een 
demonstratie bij het lustrumfeest.

Eerste (intern) teamtoernooi

nieuwe 
secretaris
Hans Prins wordt tijdens 
de ledenvergadering van 
1987 benoemd tot secre-
taris, waarbij hij Piet van 
Duin opvolgt, die vijf jaar 
secretaris is geweest.

Omslag Judoblik
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hoofdsponsor
In de jaren 1990, 1991 en 
1992 heeft de judovereniging 
een heuse hoofdsponsor en 
wel de TopTien Supermarkt. 
Het sponsorbedrag bedraagt 
f 1500,- per jaar. 

Wervingsflyer met daarop 
het logo van de sponsor.

’88
’89

’91

’90
nieuwe 
penningmeester
In 1989 wordt Theo Koppes penning-
meester van de vereniging, wat hij zal 
blijven tot 2014.

In mei werd weer een 
zwarte band gehaald door 

een lid van onze vereniging

In 1988 wordt gestart met kleuterjudo in een aparte 
lesgroep. Kinderen vanaf 4 jaar zijn zo in de gelegen-
heid vroeg met de judogym kennis te maken.

Promoposter uit de 
jaren ‘80

In 1988 wordt in de Bollenstreek een 
Bollendorpcompetitie georganiseerd 
waarbij op zeer veel sportieve vlakken 
de degens worden gekruist. De judover-
eniging organiseert op 16 april het 
judogedeelte voor zes dorpen uit de 
Bollenstreek en wordt zelf eerste.

Bollendorpcompetitie

tweede ne-wasa 
toernooi
Op zondag 7 februari wordt 
het tweede ne-wasa toernooi 
gehouden, waaraan dit jaar ook 
de judoka’s van Sportschool 
Barends Voorhout/Warmond 
mogen meedoen.

In het najaar van 1988 wordt een 
speciale cursus zelfverdediging 
voor vrouwen georganiseerd.

Cursus zelfverdediging

29
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25-Jarig 
jubileum

Op 16 februari wordt 
ter gelegenheid van het 

25-jarig bestaan een groot 
judogala in de dojo aan 

de Pilarenlaan gehouden, 
met demonstraties, kata 

en de finales van de 
clubkampioenschappen. 

Na afloop is er een receptie/
reünie in het Wapen van 

Noordwijkerhout. 

’92

autowasactie
Op 5 oktober 1992 wordt, 
onder meer voor de financie-
ring van het 25-jarig bestaan, 
een autowasactie gehouden 
op de parkeerplaats bij het 
Victorhuis. Daarnaast doet 
een dertigtal ondernemers 
een bijdrage. Het sponsorgeld 
is tevens bedoeld voor een op 
een later moment nieuw aan 
te schaffen ondermat. 

Krantenartikel naar aanleiding van het 25-jarig jubileum

Tekening gekregen 
bij het 25-jarig bestaan 

“voor Leo de Zon en alle 
andere medewerkers”

Op 10 mei 1992 volgt een groots opgezet judotoernooi 
in De Schelft met ruim 200 deelnemers uit geheel 
Zuid-Holland. Het was een echt, officieel bondstoer-
nooi, met officiële scheidsrechters en bondsmatten. 
Burgemeester Jan Andel startte de eerste wedstrijd.

overige 
jubileum-
activiteiten
Als extra jubileumactivitei-
ten in 1992 zijn er kleinere 
wedstrijden gehouden, een 
maand gratis judo voor 
vriend en vriendin, een 
tentoonstelling in de biblio-
theek en een judo-instuif. 

opheffing 
seniorengroep
In 1992 wordt de senioren-
groep, die al sinds tijden op 
de woensdagavond traint, 
opgeheven, wegens de tanen-
de belangstelling en het feit 
dat er een goed alternatief 
voorhanden is in Voorhout, bij 
Barends Sport. Daar kan zelfs 
tweemaal per week worden 
getraind, woensdagavond en 
vrijdagavond.

bestuurswijziging
Dick van der Linden, die vanaf het 
begin in het bestuur van de vereni-
ging heeft gezeten, stopt en wordt 
opgevolgd door Nico van der Meer.

’94

’93
alv met ouders
Nadat de seniorengroep is 
opgeheven wordt besloten om 
ouders toegang te verlenen 
tot de jaarlijkse algemene 
vergadering. Hiervoor is een 
statutenwijziging bij de nota-
ris noodzakelijk. Bij de eerste 
algemene vergadering in de 
nieuwe vorm is echter geen 
van de ouders aanwezig. Een 
nadrukkelijke oproep om de 
volgende algemene ledenver-
gadering bij te wonen levert 
weinig extra aanwezigen op. 

nieuwe judomat
In 1994 kan na 25 jaar een nieuwe, grotere en 
lichtere judomat worden aangeschaft, een 
uitbreiding van 16 vierkante meter. Het dekzeil 
wordt daardoor ook vergroot. Aan het einde van 
het jaar wordt een sponsortoernooi gehouden 
waarbij 800 gulden wordt opgehaald ten be-
hoeve van de financiering.

’95

120 
leden

boekhouding 
digitaal
Penningmeester Theo 
Koppes stapt over naar de 
boekhouding per computer, 
via een speciaal ledenpro-
gramma. 

eigen 
teletekstpagina
In 1996 krijgt de vereniging een 
eigen teletekstpagina op 7-text 
van de kabelkrant kanaal 7.

’96

Nadat het aantal leden tot on-
der de 100 was gedaald, stijgt 
het in de loop van 1993 tot 120.

filmprojector 
ruimt het veld
Tijdens het sinterklaasfeest 
wordt voor het eerst een film 
vanaf een videocassetteband 
vertoond.

kleuterles vervalt
Er is een verdere stijging van het leden-
aantal maar de kleuterles wordt opge-
schort vanwege te weinig belangstelling. 
De minimumleeftijd wordt 5 jaar en er zijn 
zeven trainingsuren. 

Officieel 
bondstoernooi

De sportdag vindt vanwege het slechte weer voor het 
eerst plaats in de sportzalen van Leeuwenhorst.

30



laatste 
sportdag
In 1998 wordt voor de 
laatste keer de traditionele 
sportdag georganiseerd 
op de sportvelden van het 
Teylingen College. Het is dan 
voor de dertigste maal.

30-Jarig 
    bestaan

Karel David van der Gun 
(links) volgt Marco Mens op 

(foto ca. 2000).

2000
afscheid 
jan barends
Op 6 januari 1997 neemt 
Judovereniging Noord-
wijkerhout afscheid van 
Jan Barends als trainer. 
Hij geeft op dat moment 
al bijna 30 jaar les bij de 
judovereniging, al bijna 
net zo lang als het bestaan 
van de vereniging zelf! 
Hij wordt opgevolgd door 
Marco Mens.

fietstocht
Ter gelegenheid van het 30-jarig 
bestaan wordt de fietstocht weer 
een keer georganiseerd, op 19 mei 
1997 (2e Pinksterdag).

Zaterdag 22 februari 1997 wordt de Bollen-
dorpcompetitie gehouden in de sporthal 

aan de Pilarenlaan. Dit toernooi is speciaal 
georganiseerd ter ere van het 30-jarig be-

staan van Judovereniging Noordwijkerhout. 
130 Judoka’s (jongens en meisjes) uit Sas-

senheim, Rijnsburg, Oegstgeest, Voorhout, 
Warmond en Noordwijkerhout doen mee 

aan dit geslaagde evenement.

’97

Wethouder Knapp 
reikt prijzen uit bij de 

Bollendorpcompetitie.

’01

Kascontrole bij 
de Judovereniging

“Voor zover als mogelijk hebben wij geen 
onregelmatigheden in de boekhouding 
van 1998 kunnen constateren.”

marco mens 
stopt als 
trainer
Marco Mens stopt in 
augustus 1999 als trainer 
van Judovereniging Noord-
wijkerhout omdat hij zijn 
eigen evenementenbureau 
in het leven heeft geroe-
pen. Hij wordt opgevolgd 
door Karel David van der 
Gun.

weer 
kleuterjudo
In februari 1999 wordt weer 
gestart met aparte kleuterjudo. 
Na een wat sluimerende start 
slaat het enthousiasme over. 
Binnen een paar maanden 
zijn er al twee grote groepen 
judoënde kleuters.

’99

’98
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Welkom op ons Judogala. 

We heten u van harte welkom op ons Judogala ter ere van het 35 jarig 
bestaan van onze vereniging. 

Judovereniging Noordwijkerhout, opgericht in 1967 door een aantal 
enthousiaste judoka’s, is inmiddels 35 jaar verder en nog steeds een 
enthousiaste, actieve vereniging met 140 leden. 

We hebben als thema gekozen:“ 35 jaar judoplezier “ 
En dat we nog plezier hebben in het judo laten we blijken door het 
volgende programma dat u vanmiddag voorgeschoteld krijgt: 

13.30 Opening 
13.35 Gasttraining voor de leden van 6 t/m 8 jaar 

Deze training zal verzorgd worden door Patrick van 
Kalken,Streekgenoot, Nederlands en Europees kampioen en 
deelnemer aan de olympische zomerspelen 2000  

14.35 Kleuter demonstratie van de leden 4 en 5 jaar. 
14.50 Kata demonstratie door onze trainer, Karel David van der Gun 

en Huub Simons. 
15.00 Finales clubkampioenschappen 2002. 
15.30 Prijsuitreiking door de burgermeester dhr. Polman. 
15.45 Gasttraining voor de leden van 9 t/m jaar. 
16.45 Afsluiting. 

We wensen u een fijne en sportieve middag toe, 
en danken u voor uw belangstelling. 

Het Bestuur 

Tekens van de scheidsrechter. 

 
Ippon 
Heel punt, tevens 
Einde wedstrijd 

   
Waza-ari 
Half punt 

Waza-ari awasete ippon 
2x half punt maakt 
samen heel punt 
einde wedstrijd 

Yuko 
Groot voordeel 

Koka 
Klein voordeel 

Wat is Kata ? 
Kata is een demonstratie van judotechnieken, die in een vaste vorm 
worden uitgevoerd. Zowel de volgorde als de uitvoering staan vast. 
De partner (uke) geeft geen tegenstand zodat de uitvoerende (tori)  
de kans krijgt om zijn technieken uit te voeren. 

Herintrede bij 
Judo Bond Nederland
De judovereniging wordt in maart 2002 opnieuw lid 
van de Judobond Nederland. Tot dan toe is de vereni-
ging, na bij de start wel aangesloten te zijn bij des-
tijds de NJJB en BBN, vele jaren in de Judocombinatie 
Barends-Noordwijkerhout aangesloten bij de JBN en 
later onder de vleugels van Barends Sport meegelift. 
Hierdoor kunnen de judoka’s gezamenlijk aan bij-
voorbeeld teamtoernooien deelnemen. Die worden 
in de jaren 80 en 90 volop georganiseerd. Met het op-
drogen van die toernooien en het feit dat Jan Barends 
niet meer de hoofdtrainer is, ligt de weg vrij om weer 
met een eigen bondsnummer te opereren.

t-shirt-actie
Ter ere van het 35-jarig bestaan van de 
Judovereniging Noordwijkerhout kan 
een T-shirt gekocht worden voor 5 euro. 

uitbreiding 
judomat
In 2004 wordt de judomat 
met een aantal vierkante 
meters uitgebreid en wordt 
het dekzeil vervangen. Er zijn 
vanaf nu twee maten onder-
matten, omdat er iets fout is 
gegaan met de offerte. Het 
verschil in maten is minimaal 
en door de matten in de juiste 
volgorde te leggen is hier, na-
dat het dekzeil gelegd is, niets 
meer van te zien. ’03

ledenstop
In 2006 is zelfs een ledenstop 
voor de doordeweekse 
lessen (de kleuterlessen 
uitgezonderd).

sven 
eberwijn 
vervangt niels 
ravensbergen
Niels Ravensbergen stopt per 
1 oktober 2006 met het ver-
zorgen van de zaterdaglessen, 
omdat het niet langer te com-
bineren is met zijn opleiding 
tot arts. Sven Eberwijn neemt 
het van hem over.

website
In 2003 wordt de eerste 
website van Judovereniging 
Noordwijkerhout gelanceerd. 
Het is een informatieve site 
met informatie over de vereni-
ging, lessen, bestuur en een 
fotoboek. 

Naast de finales van de clubkampioenschappen, vinden 
er ook demonstraties plaats en als hoogtepunt een gast-
training van Patrick van Kalken, Nederlands en Euro-
pees Kampioen Judo en deelnemer aan de Olympische 
zomerspelen van 2000 in Australië.

zaterdaglessen
Door een stijging in het leden-
aantal wordt in januari 2004 
gestart met twee uur judoles 
op de zaterdag. Deze lesuren 
worden verzorgd door Niels 
Ravensbergen. Ondanks deze 
uitbreiding is er in 2005 nog 
steeds een wachtlijst. 

Niels Ravensbergen

35-Jarig 
    bestaan
Op 30 maart 2002 wordt het 35-jarig 
bestaan van de judovereniging groots 
gevierd met een judogala in De Schelft 
in Noordwijkerhout. 
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bestuurs-
wijziging
In 2004 volgt Ella Duiven-
voorden Remco Hulse-
bosch als bestuurslid 
op. Het mannenbestuur 
wordt eindelijk weer 
eens versterkt door een 
vrouw. 

Dit judogala word mede mogelijk gemaakt door 

 

 

Noordwijk /Noordwijkerhout 

Judovereniging Noordwijkerhout 

Tel:   0252-372867 
E-mail:  jvnoordwijkerhout@hetnet.nl 
Site:  http://home.hetnet.nl/~taiotoshi/JNWH.htm 

Trainingsadres : 
Gymzaal Victorschool, Pilarenlaan, Noordwijkerhout  
Op maandag en donderdag van 16.15 tot 20.00 uur 

30 maart 2002 
De schelft 

 

Judogala ter ere van het 35 jarig bestaan 
van Judovereniging Noordwijkerhout. 

Programma van het judogala 
ter ere van het 35-jarig bestaan
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Patrick van Kalken 
geeft een gast-
training tijdens 
het Judogala.



40-Jarig 
    bestaan

Flyers ter promotie van jeugd- en kleuterjudo.

judoclinics 
basisscholen
De judovereniging organiseert regel-
matig judoclinics op de basisscholen. 
Op 19 februari 2008 maken de kleuters 
van de St. Victorschool kennis met judo 
en met judoleraar Sven.

wedstrijdtraining
Op aangeven van de beide trainers (Johan Zagers en Sven 
Eberwijn) ontstaat er in 2008 een hernieuwde samenwer-
king op het gebied van het wedstrijdjudo. Tweemaal per 
maand trainen getalenteerde judoka’s van onze vereni-
ging en van Barends Sport samen bij Barends in Voorhout. 
Het doel is het wedstrijdniveau op een hoger niveau te 
krijgen. Al snel nemen judoka’s van deze groep deel aan 
een aantal wedstrijden in de regio.

180 
leden

Op zaterdag 17 maart 2007 wordt 
het 40-jarig lustrumfeest gevierd in 
De Schelft. Er zijn diverse demonstra-
ties en een judoclinic van Nederlands 
kampioen Bryan van Dijk. 
Burgemeester Goedhart reikt de 
prijzen uit aan de clubkampioenen. 

10 
lesuren

op maandag, donderdag 
en zaterdag

’07 karel david van 
der gun stopt, 
johan zagers 
neemt het over 
Per 1 oktober 2007 stopt Karel 
David van der Gun. Hij wordt 
opgevolgd door trainer Johan 
Zagers. 

Johan Zagers

’08
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’11 stage bij onze 
judovereniging
In 2010 en 2011 loopt Tim van Tiem stage 
bij Judovereniging Noordwijkerhout. Tim 
doet ROC Leiden Sport & Bewegen. On-
danks zijn handicap (Tim is doof) is hij een 
motivator voor de kinderen. Het is voor 
iedereen een leerzame periode. 

Nieuwe dojo in de 
Regenboogschool
Na 30 jaar judoën in de St. Victorschool verhuizen de 
judolessen in januari 2009 naar een nieuwe dojo, de 
gymzaal van de Regenboogschool. De gymzaal van 
de St. Victorschool is afgebroken. De kosten voor de 
nieuwe zaal zijn een verdubbeling. De contributie 
moet daarom substantieel worden verhoogd. Ook 
wordt bij de gemeente een verhoogde subsidieaan-
vraag gedaan. zaterdagjudo 

vervalt
Na de zomervakantie van 2009 
stopt trainer Sven Eberwijn 
omdat hij het lesgeven niet 
meer kan combineren met zijn 
werk. Het lukt niet om een 
vaste trainer te vinden voor de 
zaterdag. Ook is de animo voor 
zaterdagjudo niet zo groot 
meer en na de herfstvakantie 
vervallen de lessen dan ook. 
De zaterdagjudoka’s worden 
ondergebracht bij de doorde-
weekse groepen.
Er komt wel een extra trai-
ningsuur op donderdag bij. 
Alle judoka’s vanaf 9 jaar die 
een extra uurtje willen oefe-
nen, kunnen dit uur meedoen.

judokamp 2009 
In 2009 gaan de judoka’s voor 
het eerst mee op judokamp, 
dat mede met Barends Sport 
wordt georganiseerd. Dit judo-
kamp bestaat nog steeds.

Ook dat hoort bij judo: duintraining.

Teamtoernooi in 2009

Judo-meidenmiddag
Op 3 juli 2009 organiseert Barendssport een echte ju-
do-meidenmiddag waarvoor ook de meisjes van Judover-
eniging Noordwijkerhout zijn uitgenodigd. Naast judo 
worden er leuke spellen gedaan en veel lol beleefd. 

Jud0-meidenmiddag bij Barendssport

Zondag 8 februari 2009 vinden de jaarlijkse 
Clubkampioenschappen plaats in de nieuwe dojo.

hans prins 
erelid
Tijdens de Ne-Waza 
kampioenschappen op 
7 maart 2010 neemt 
Hans Prins na bijna 
25 jaar afscheid als 
secretaris. Hij wordt 
benoemd tot erelid. 

geen pyjamapartijtje
In 2010 wil de judovereniging een pyjamapartijtje 
organiseren waarbij er een nacht geslapen wordt op 
de judomat. Dit gaat helaas niet door vanwege de 
hoge legeskosten; voor een overnachting moet een 
tijdelijke gebruiksvergunning aangevraagd worden. 

judovereniging 
digitaal
In 2010 gaat de judovereni-
ging digitaal. E-mailadressen 
worden verzameld om de 
Nieuwsbrieven en overige cor-
respondentie digitaal te gaan 
versturen. clinics g-judo

In 2010 geeft trainer Johan 
Zagers clinics voor G-Judo 
op de Duinpieper in Noord-
wijk. Onderzocht wordt of er 
een lesuur voor kan worden 
ingepast. Dat is helaas niet 
haalbaar. 

In februari 2011 doet een aan-
tal judoka’s vanaf 10 jaar mee 
aan een groot judotoernooi in 
Leimuiden, georganiseerd door 
Judovereniging Sotai Renshyu. 
Dit toernooi is langzamerhand 
uitgebreid en in 2015 doen 
ook judoka’s van onder de 10 
mee. In het najaar van 2015 
wordt de inschrijving voor het 
toernooi overgenomen door 
Judoteam Bollenstreek. 

Eerste deelname toernooi Leimuiden

’09

38



41

Het 45-jarig bestaan wordt gevierd met een 
sponsortoernooi. Ruim 1300 euro wordt opge-
haald voor het Lilianefonds, dat zich inzet voor 

kinderen met een handicap in ontwikkelings-
landen. Die opbrengst wordt ook nog eens ver-

dubbeld door de Nationale Postcodeloterij.

45-Jarig    
    jubileum

’12

De judoka’s hebben een maand de tijd gehad zich te 
laten sponsoren per judopunt. Daarvan kunnen ze er 
minimaal 5 en maximaal 15 verdienen, door in een 
poule 5 wedstrijden te spelen. Tijdens het sponsor-
toernooi krijgen de poulewinnaars een mooie beker 
uitgereikt door Monique Velzeboer, oud-topsporter 
en ambassadeur van het Liliane Fonds. 

Oud-topsporter en ambassadeur 
van het Liliane Fonds Monique 
Velzeboer kijkt gespannen toe

Theo Koppes op de Vrijwilligersavond

vrijwilligerprijs-
nominatie theo koppes
De vereniging meldt penningmeester Theo 
Koppes aan voor de verkiezing ‘Vrijwilliger 
van het jaar’ en hij wordt door de gemeen-
te genomineerd. Theo is al ruim 25 jaar 
bestuurslid bij de vereniging. Ondanks dat hij 
noch zijn kinderen (nog) aan judo doen, blijft 
hij betrokken en zijn functie met enthousias-
me uitvoeren. Theo wint niet, maar ontvangt 
wel een prachtig boeket tijdens de vrijwilli-
gersavond in de Witte Kerk.

andere 
examinering
In 2012 verandert het systeem 
van examinering. Voortaan 
moeten de judoka’s naast het 
technische gedeelte ook judo-
punten halen om een nieuwe 
slip of band daadwerkelijk 
te behalen. De judopunten 
kunnen behaald worden bij 
wedstrijden en bij de band-
wedstrijdjes tijdens de judoles 
na het examen. 

maatschappe-
lijke stage 
Meerdere judoka’s hebben hun 
maatschappelijke stage (waar-
bij jongeren in het voortgezet 
onderwijs vrijwilligerswerk 
doen als onderdeel van hun 
schoolcarrière) gedaan bij Ju-
dovereniging Noordwijkerhout 
door te helpen bij de judoles-
sen. Hiervoor werd een heus 
stagecontract opgemaakt. 

Ella houdt haar 
zoon er nog maar 

net onder.

verenigingen- 
dag
Judovereniging Noordwij-
kerhout doet op 7 sep-
tember 2013 mee aan de 
verenigingendag, georgani-
seerd door Optisport in De 
Schelft. Een kraam wordt 
ingericht met judospullen 
en er is een diapresentatie 
van het 45-jarig jubileum. 
Helaas is er geringe belang-
stelling op deze dag. 

ella duivenvoorden 
neemt afscheid
In 2013 neemt Ella afscheid van Judover-
eniging Noordwijkerhout na negen jaar 
bestuurslid te zijn geweest. Tijdens de 
Clubkampioenschappen op 10 maart 2013 
reikt zij bij haar afscheid de medailles uit. 
Paula Verwer neemt haar functie over.

kinderboekenweek 
klaar voor de start! 
sport en spel
De Victorschool sluit op 17 oktober 2013 
de Kinderboekenweek af met een spor-
tieve kijk- en doe-avond. Verschillende 
sportverenigingen doen mee, waaronder 
Judovereniging Noordwijkerhout. 
De judomat van Sportschool Kaizen 
(van trainer Johan Zagers) wordt in de 
Victorschool neergelegd. Er worden de-
monstraties gegeven en kinderen kunnen 
kennismaken met judo. 

Ouders in judo-actieouder-kind-judo
Het is inmiddels gebruikelijk om het judoseizoen af te 
sluiten met een andere activiteit dan judoles. Dit was 
vaak een trefbaltoernooi maar ook werd er weleens 
een ouder-kindles gedaan. Ook in 2011 en 2013 kruipen 
de ouders samen met de kinderen over de judomat.
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Monique Velzeboer reikt de prijzen uit

Een deel van de judoka’s

De scheidsrechters

Demonstratie nage-no-kata

Eerst opwarmen

Klaar voor de start

Spannende wedstrijden

Leo van der Zon telt de punten
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aanstormend 
judotalent eva 
hornsveld
Judovereniging Noordwijkerhout heeft 
een aanstormend talent: Eva Hornsveld. 
Zij staat op 12 maart 2016 op het NK -15 
en traint bij de regionale talenten in het 
Regionaal Trainingscentrum. 
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donderdaglessen 
vervallen
Door het teruglopend ledenaantal 
vervallen de judolessen op de don-
derdag vanaf september 2014.

Judoka’s in actie 
tijdens judotoernooi 

(april 2016)

Eva Hornsveld en trainer 
Johan Zagers

rugembleem
In 2015 raakt het rugembleem in bij 
onze vereniging. Nadat Ryan van der 
Molen dit embleem op zijn judopak 
heeft, raken anderen ook enthou-
siast. De judovereniging biedt tot 
twee keer toe de mogelijkheid om 
de emblemen collectief te bestellen. 
Vele judoka’s hebben inmiddels een 
(officieel) rugembleem op hun pak. 

clinics 
koningsspelen
Tijdens de Koningsspelen op 
24 april 2015 verzorgt Judover-
eniging Noordwijkerhout twee 
clinics in de Regenbooggym-
zaal voor de groepen 5 tot en 
met 8. 

lancering 
nieuwe website 
Tijdens de Beursvloer (2014) heeft 
voorzitter Leo van der Zon contact 
gelegd met Michael van Drunick van 
Miint. Hij maakt geheel belangeloos 
een nieuwe website voor de judo-
vereniging. 

kersttoernooi 
wassenaar 
In 2014 wordt Judovereniging Noordwijker-
hout uitgenodigd om mee te doen aan het 
Kersttoernooi bij Judo Ryu uit Wassenaar. Drie-
endertig enthousiaste judoka’s melden zich 
aan voor dit toernooi, waarvan er maar liefst 
zeventien met een medaille huiswaarts gaan. 

wedstrijdgroep 
judoteam bollenstreek
Na de Samurai, Judocombinatie Ba-
rends-Noordwijkerhout en de Kombikai 
wordt er in 2014 wederom gestart met een 
gecombineerde wedstrijdgroep van Judover-
eniging Noordwijkerhout, Barends Sport 
en sportschool Kaizen, dit onder de naam 
Judoteam Bollenstreek. Er wordt frequent 
gezamenlijk getraind en aan vele wedstrijden 
en toernooien meegedaan.

theo koppes neemt afscheid
In maart 2015 neemt Theo Koppes afscheid als penning-
meester. Zijn functie wordt overgenomen door bestuurs-
lid Paula Verwer. Pas in de loop van het jaar wordt de 
vrijgevallen functie opgevuld. Zowel Ton van der Voet als 
Miranda Duivenvoorde dienen zich aan. Vooruitlopend op 
het vertrek van voorzitter Leo van der Zon in 2017 treden 
beide kandidaten toe tot het bestuur. 
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medaille van de 
Clubkampioen-
schappen 2016

In 2016 starten de voorbereidingen van het 
50-jarig jubileum. Gebrainstormd wordt over 
de activiteiten en een magazine of boek over 
50 jaar Judovereniging Noordwijkerhout. 
Een Facebookpagina en een Twitteraccount 
worden geopend. Langzaam maar zeker krijgt 
de feestdag steeds meer gestalte. 

Hoog op de wensenlijst staat een clinic van een 
Olympisch kampioen en dat lukt: Mark Huizinga 
is bereid een clinic te geven. Bijzonder is dat zijn 
naam al werd genoemd bij de voorbereidingen op 
het 35-jarig jubileum. Maar nu staat hij dan echt op 
onze judomat, 50 jaar na de start in 1967 in het Pa-
rochiehuis aan de Kerkstraat in Noordwijkerhout...

50-Jarig jubileum

1967-2017

De overwinningsbrul van Mark Huizinga, 
nadat hij zijn tegenstander Honorato heeft 
gevloerd. Na 28 jaar eindelijk weer Neder-
lands judogoud op de Olympische Spelen in 
Sydney (2000).
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uitgave januari 2017


