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In dit nummer: GG--judoka Kayleigh Heerikhuisen judoka Kayleigh Heerikhuisen 

kampioen in Hoogeveenkampioen in Hoogeveen    
Kayleigh Heerikhuisen van Stichting Shoganai Judo Dronten is zondag 19  
december kampioen geworden in haar klasse op het eerste G-judo Kerst-

toernooi in Hoogeveen. (lees verder op pagina 4) 

  

Aanmoedigingsprijs voor HeerikhuisenAanmoedigingsprijs voor Heerikhuisen  
Dronten - Vrijdag 21 januari ontving G-judoka Kayleigh Heerikhuisen van 
Stichting Shoganai Judo Dronten uit handen van wethouder Hans Engelvaart 

een aanmoedigingsprijs voor haar deelname aan de Special Olympics World 

Summer Games 2011 in Athene. 

Tijdens de jaarlijkse Sportontmoeting in de Meer-

paal in Dronten zijn de topsporters uit de ge-
meente in het zonnetje gezet. De avond begon 

met de huldiging van de Nederlands kampioe-
nen. Shoganai judoka‟s Roy Koffijberg en Iris 

Iwema namen een bokaal en bloemen in ont-

vangst. Vervolgens werden de diverse genomi-
neerden aan het publiek voorgesteld. Ook hier 

viel Shoganai in de prijzen want judoka Eléa de 
Gans werd gehuldigd als Sportvrouw van het 

jaar dankzij haar uitstekende prestaties in 2010. 

Nieuw dit jaar was de uitreiking van de aanmoe-
digingsprijs. Deze werd uitgereikt aan G-judoka 

Kayleigh Heerikhuisen die als enige sporter uit 
Flevoland namens Nederland zal uitkomen op de 

Special Olympics World Summer Games 2011 in 

Athene. Volgens wethouder Hans Engelvaart een 
bijzondere prestatie waar de gemeente Dronten 

trots op mag zijn.  

 

Deelname betekent ook dat de orga-
nisatie Shoganai gevraagd heeft om 

€ 1000,00 bijeen te brengen. Om dit 

mogelijk te maken, is Shoganai de 
sponsoractie “Help Shoganai naar 

Athene!” gestart. Volgens Engelvaart 
mag geld de deelname aan dit bij-

zondere evenement niet in gevaar 

brengen en overhandigde Kayleigh 
namens de gemeente Dronten een 

boeket bloemen en een cheque van  
€ 200,00 als bijdrage aan de actie. 

Belangrijke data: 

19-2-2011 G-judotoernooi Midden Neder-

land Ede 

12-3-2011 Spelend Sporten toernooi 

Leeuwarden 

9-4-2010 Internationaal G-judotoernooi 

Beverwijk 

17-4-2011 G-judotoernooi Purmerend 

21-5-2011 Officiële presentatie Team NL 

28-5-2011 Internationaal G-judotoernooi 

Garbsen Duitsland 

20-6-2011 Vertrek Team NL naar Athene 

25-6-2011 Openingsceremonie SO World 

Summer Games 2011 

4-7-2011 Sluitingsceremonie SO World 

Summer Games 2011 

16-7-2011 Huldiging Team NL 

Colofon 

Redactie:  Bart Heerikhuisen 

Fotografie:  Bart Heerikhuisen, 

 Ruud Ham,  

 Special Olympics Inc 

Contactgegevens: 

E-mail: gjudo@shoganai.nl 

GSM: 06-52631596 

 

De volgende editie van “Op weg 

naar Athene!” verschijnt eind maart 
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Ik kan het, ik wil het, ik doe het, NU!Ik kan het, ik wil het, ik doe het, NU!  
G-judoka’s van Team NL zijn klaar voor goud in Athene  

Nog zo’n 6 maanden en dan is het zover. Twaalf geselecteerde G-judoka’s zullen dan namens Nederland 

gaan strijden om de medailles tijdens de Special Olympics World Summer Games in Athene, ’s werelds 
grootste sportevenement in 2011. De judoka’s maken deel uit van de Nederlandse delegatie met 87 ver-

standelijk gehandicapte sporters die in 12 takken van sport zullen uitkomen. Zij worden begeleid door 23 

gedreven coaches en een technische staf. Dit is Team NL, klaar voor goud! 
 

De eerste kennismaking 
Esbeek 20 november 2010. De 87 geselecteerde sporters en coaches komen voor het eerst samen om kennis te maken. 

Onder hen twaalf G-judoka‟s van wie sommigen pas op het laatste moment aan Team NL zijn toegevoegd. Voor hen is 

dit weekend extra spannend, vooral als je niemand kent. Bij de opening van het kennismakingsweekend heeft judoka 
Kayleigh Heerikhuisen (13) het er moeilijk mee als ze afscheid van haar ouders neemt. Gelukkig nemen teamgenoten 

haar onder hun hoede en is het ijs snel gebroken. 

Tijdens deze eerste kennismaking wacht de sporters een gevarieerd programma. 

Peter Faber, ambassadeur van Special Olympics Nederland, doet de aftrap met 

een empowerment training. Peter maakt er een boeiend verhaal van en de spor-
ters genieten er zichtbaar van. Met de yell die zij leren moet goud mogelijk zijn 

tijdens de World Summer Games: „Ik kan het. Ik wil het. Ik doe het. NU!‟. Na de 
lunch is er de „vraag maar raak‟ sessie met Carl Verheijen. Centraal staat de vraag 

“Hoe bereid ik mij voor op een groot internationaal sportevenement”. De sporters 
leren wat zij moeten eten voor een wedstrijd en hoe zij optimaal kunnen preste-

ren in de hitte van Athene. Na een feestavond en korte nacht vertrekken de spor-

ters zondag naar Eindhoven om samen te sporten. De judoka‟s trainen onder lei-
ding van coaches Berber Roorda, Ruud Ham en Rob Hoogendijk. Aan hen de taak om een hecht team te smeden.  

Olympische dromen gaan in vervulling 
Thuisgekomen is Kayleigh helemaal door het dolle heen: “Ik ga mee naar Athene!”. Kayleigh is daarmee de enige spor-

ter uit de provincie Flevoland die namens Nederland zal uitkomen tijdens de Special Olympics World Summer Games; DE 

Olympische Spelen voor verstandelijk gehandicapten. Dit is voor haar een droom die werkelijkheid wordt.  

  

Changing lives, changing attitudesChanging lives, changing attitudes  
De Special Olympics World Summer Games worden gehouden van 24 juni tot en met 4 juli 

2011 in Athene. In totaal zullen er ruim 7.500 sporters met een verstandelijke handicap uit 
182 landen deelnemen aan ’s werelds grootste sportevenement in 2011, inclusief 87 sporters 

uit Nederland die daar gaan strijden om de gouden medailles in 12 takken van sport. Deel-

name is voor de sporters de kans van hun leven en tegelijkertijd de moeilijkste competitie 
die ze tegemoet gaan, maar er is meer! Door middel van de World Summer Games kunnen 

de sporters hun talenten en vaardigheden op wereldniveau tonen en laten zien dat zij net 
zoveel respect en waardering verdienen als andere sporters op topniveau.  

  

Special Olympics in het kortSpecial Olympics in het kort  
Iedereen kent de Olympische Spelen waar al veel Nederlandse judoka‟s succesvol zijn geweest. Denk aan Anton Geesink 

die ons kleine landje op de internationale “judokaart” heeft gezet. De meeste mensen kennen ook de Paralympics, de 
spelen voor lichamelijk gehandicapte sporters. Maar wat zijn dan de Special Olympics? 

In 1963 begint Eunice Kennedy Shriver, de zus van de voormalige 
Amerikaanse president John F. Kennedy, met het organiseren van 

zomerkampen voor mensen met een verstandelijk handicap in de 

Verenigde Staten. Het succes van deze zomerkampen leidde in 1968 
tot de oprichting van Special Olympics Inc (SOI). Inmiddels is Special 

Olympics uitgegroeid tot een wereldwijde beweging in 182 landen die 
zich inzet om het leven van mensen met een verstandelijke handicap 

te verbeteren door middel van het organiseren van sportevenemen-
ten. Immers sporten maakt mensen met een verstandelijke handicap 

niet alleen fysiek en mentaal „fitter‟, het vergroot ook het zelfvertrou-

wen en daarmee het zelfbeeld. Naast sportevenementen op regionaal 
en nationaal niveau, organiseert SOI in ieder pre-Olympisch jaar de 

World Summer en Winter Games. 
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Even voorstellen…Even voorstellen…  
Twaalf G-judoka‟s van drie verschillende judoscholen zullen ieder individueel in Athene gaan strijden om het goud.  

Samen met hun drie coaches vormen zij judoteam NL.  

...Kayleigh Heerikhuisen...Kayleigh Heerikhuisen  
G-judoka Kayleigh Heerikhuisen is 13 jaar en woont met haar ouders en zus in Dronten. Sinds 2010 gaat zij naar het 

Praktijkonderwijs in Dronten, wat prima bevalt. Judo is haar grote passie en traint 2-3x per week in de dojo van Stich-
ting Shoganai Judo Dronten. Daarnaast gaat Kayleigh iedere week naar Leisure World voor conditie– en krachttraining. 

In haar vrije tijd tekent Kayleigh graag, houdt de social media (Hyves en Facebook) bij of speelt op de Wii. 

Samen met haar trainers en coaches, heeft Kayleigh een programma opgesteld om zich zo goed mogelijk voor te berei-
den op de Special Olympics World Summer Games. Door deel te nemen aan trainingsstages, clinics en (inter)nationale  

G-judotoernooien probeert ze zoveel mogelijk ervaring op te doen met als doel: een gouden medaille in Athene! 

Op de voorste rij, van links naar rechts:    
Rob Hoogendijk, coach, 51 jaar (Sport & Fitness Tino Hoogendijk Vlaardingen) 
Stephan Coers, 15 jaar, -60 kg (Stichting Judo School Bette Assen)  
Famke Regtop, 13 jaar, -52 kg (Stichting Judo School Bette Assen)  
Rosita Ruigrok, 16 jaar, -70 kg (Sport & Fitness Tino Hoogendijk Vlaardingen) 
Kayleigh Heerikhuisen, 13 jaar, -57 kg (Stichting Shoganai Judo Dronten) 
Alexandra Hendriks, 13 jaar, -63 kilo (Stichting Judo School Bette Assen) 
Greetje Regtop, 16 jaar, -70 kilo (Stichting Judo School Bette Assen) 
Berber Roorda, hoofdcoach, 31 jaar (Stichting Judo School Bette Assen) 

Op de achterste rij, van links naar rechts: 
Léon Hoogendijk, 18 jaar, -66 kg (Sport & Fitness Tino Hoogendijk Vlaardingen) 
Marc Hoogerboord, 15 jaar, -66 kg (Sport & Fitness Tino Hoogendijk Vlaardingen) 
Vincent Bouterse, 18 jaar, -73 kg (Sport & Fitness Tino Hoogendijk Vlaardingen) 
Jeremy Kruize, 16 jaar, -73 kg (Sport & Fitness Tino Hoogendijk Vlaardingen)  
Frank Amiabel, 26 jaar, -66 kg (Sport & Fitness Tino Hoogendijk Vlaardingen)  
Ilse van de Berg, 15 jaar, -63 kg (Sport & Fitness Tino Hoogendijk Vlaardingen) 
Ruud Ham, coach, 47 jaar (Sport & Fitness Tino Hoogendijk Vlaardingen)   

De complete Nederlandse delegatie: Team NL (Foto: Rachelle Cornelissen-Wenting, Special Olympics Nederland) 
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GG--judoka Kayleigh Heerikhuisen kampioen in Hoogeveenjudoka Kayleigh Heerikhuisen kampioen in Hoogeveen  

Trainingsstage GTrainingsstage G--judo Zuidbroekjudo Zuidbroek  
Dinsdagmiddag 28 december kwamen zo‟n 40 G-judoka‟s 

in Zuidbroek samen voor een speciale trainingsstage. Naast 
Kayleigh Heerikhuisen waren ook andere Team NL judoka‟s 

van de partij. Onder de enthousiaste leiding van Tycho van 
der Werff werd er hard getraind.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naast kanteltechnieken op de grond werd ook de schou-

derworp in combinatie met een nieuwe pakking geoefend. 

De judoka‟s hadden zichtbaar plezier en de anderhalf uur 
vlogen dan ook om. Na afloop ontvingen alle deelnemers 

een mooi T-shirt als aandenken aan deze nuttige training. 

In navolging van deze G-judo trainingsstage, zal Kayleigh 

in januari gasttrainingen volgen bij Sport & Fitness Tino 

Hoogendijk in Vlaardingen en Judo School Bette in Assen.  

(vervolg van pagina 1) 

Als voorbereiding op de deelname aan de Special Olympics 
World Summer Games 2011 in Athene, heeft G-judoka 

Kayleigh Heerikhuisen een druk schema waarin trainingen 
worden afgewisseld met deelname aan toernooien om 

wedstrijdritme op te doen.  

Kayleigh begint haar toernooi sterk. Na een yuko gescoord 
te hebben met een buitenwaartse haak, maakt ze even 

later een veeg waardoor haar tegenstandster vol op haar 
rug landt: ippon.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In de tweede partij wordt er al snel een wazari genoteerd 

(buitenwaartse haak). Na deze winstpartij is het tijd voor 
de lunch. Voor alle judoka‟s heeft de plaatselijke C1000 een 

lunchpakket verzorgd. 

„s Middags treft Kayleigh een lastige tegenstandster die 

razendsnel is. Kayleigh heeft moeite om haar pakking te 

maken maar weet toch 3 yuko‟s te scoren met buiten-
waartse haak. De laatste partij gaat beter en al snel scoort 

Kayleigh een wazari met een heupworp en wint de partij 
op de grond met een houdgreep (ippon). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na afloop van alle wedstrijden mag Kayleigh haar gouden 
medaille uit handen van de Kerstman in ontvangst nemen. 

Een prima resultaat waardoor het zelfvertrouwen belangrijk 
is toegenomen.  
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Shoganai GShoganai G--judoka’s derde op Twinkeltoernooi in Gilzejudoka’s derde op Twinkeltoernooi in Gilze  

Gilze – G-judoka’s Shannon Homburg en Kayleigh 

Heerikhuisen van Stichting Shoganai Judo Dronten zijn 
zaterdag 22 januari beide derde geworden op een sterk 

bezet Twinkeltoernooi in Gilze.  

Dat G-judo steeds meer bekendheid krijgt in Nederland blijkt 

bij aankomst in Gilze. Maar liefst 200 G-judoka‟s uit Nederland 

en België hebben zich ingeschreven terwijl de toernooi-
organisatie had gerekend op 120 deelnemers. Een sterk bezet 

toernooi dus waar de Shoganai judoka‟s flink aan de bak moes-
ten om mee te dingen naar een podiumplaats. 

Voor Shannon Homburg is het allemaal extra spannend. 

Slechts twee maanden op judo en nu al meedoen aan een 
groot G-judotoernooi is op zich al bewonderingswaardig. Ook 

haar poule liegt er niet om. Ze mag het opnemen tegen vier 
jongens (oranje band of hoger) en start haar toernooi tegen 

een dame met geel. Homburg moet in haar eerste wedstrijd 
nog wennen en maar geeft niets weg. Aan het einde van de 

partij staat er geen score en beslist de scheidsrechter in het 

nadeel van Homburg.  

Na lang wachten mag Shannon de mat op voor haar tweede 

partij. Na korte tijd belanden beide judoka‟s op de grond en 
laat Shannon heel sterk grondwerk zien. Al snel neemt ze haar 

tegenstander in de houdgreep en wint de partij met ippon. In 

de derde partij komt Homburg uit tegen een blauwe bander. 
Homburg probeert te scoren met binnenwaartse haak maar 

deze wordt overgenomen en moet een yuko tegen incasseren. 
Ook in de volgende confrontatie treft Homburg een sterke ju-

doka die zeer aanvallend is ingesteld. Homburg geeft echter 
niets weg maar verliest de partij op beslissing. In haar laatste 

partij zet Shannon alles op alles en valt veel aan. Ook deze 

wedstrijd eindigt zonder scores en dus moet de scheidsrechter 
wederom beslissen. Ondanks het aanvallende judo van Shan-

non beslist de arbiter in haar nadeel. 

Toch kan Homburg met opgeheven hoofd naar huis. Een ge-

deelde derde plaats is zeker geen slechte prestatie als begin-

nend judoka op zo‟n groot internationaal toernooi.  

Ook Kayleigh Heerikhuisen treft een zeer zware poule. Ze mag 

het opnemen tegen drie heren van Sport & Fitness Tino Hoo-
gendoorn uit Vlaardingen. Stuk voor stuk zijn de heren zwaar-

der en hebben meer ervaring. Ze start haar toernooi tegen een 
groene bander en laat aanvallend judo zien. Beide judoka‟s 

weten echter niet te scoren en dus mag de arbiter beslissen. 

Deze beloont echter het aanvallend judo van Heerikhuisen. 

Na de middagpauze treft Kayleigh in haar tweede partij een 

bekende. Marc Hoogerboord zal ook voor Nederland uitkomen 
tijdens de Special Olympics World Summer Games 2011 in 

Athene. Al snel scoort Hoogerboord een yuko en wazari met 

buitenwaartse haak en neemt Heerikhuisen in de houdgreep. 
In de laatste partij mag Heerikhuisen het opnemen tegen de 

ongeslagen Carlo. Kayleigh komt ook hier kracht en ervaren 
tekort en komt ook in deze partij in de houdgreep terecht en 

verliest met ippon.  

Ondanks haar derde plaats mag ook Heerikhuisen tevreden 
zijn. Ze heeft vandaag haar uiterste best gedaan en heeft ge-

leerd dat winnen niet vanzelfsprekend is. 

Beide dames zullen op 19 februari deelnemen aan het Midden 

Nederland toernooi in Ede. 

 

Shannon Homburg in actie 

Kayleigh Heerikhuisen in actie 
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Actie “Help Shoganai naar Athene!”Actie “Help Shoganai naar Athene!”  
Sponsors en donateurs gezocht om een Olympische droom te verwezenlijken! 

Streefbedrag Actie  € 1.000,00  

Bijdragen sponsors  €     200,00  

Bijdragen donateurs  €     160,00  

Nog op te halen  €     640,00  

We zijn enorm trots dat onze G-judoka Kayleigh Heerikhui-

sen is geselecteerd om deel te nemen aan de Special Olym-
pics World Summer Games 2011 in Athene, de Olympische 

Spelen voor sporters met een verstandelijke handicap.  

Stichting Shoganai Judo Dronten is een jonge, ambitieuze 

judoschool. Ons motto is: "Judo voor iedereen!" en daar 

horen vanzelfsprekend mensen met een beperking bij. Na 
het behalen van diverse nationale titels door onze reguliere 

judoka's, zijn wij dan ook erg trots dat één van onze G-
judoka's is geselecteerd om namens Nederland deel te ne-

men aan deze bijzondere Olympische Spelen. 

De totale begroting voor uitzending van TEAM NL bedraagt 

€ 340.000,--. Aan onze stichting wordt een eigen bijdrage 

van € 1.000,- per deelnemende sporter gevraagd. Wij vra-
gen u fan te worden van Team NL en bij te dragen aan de 

kosten voor uitzending van Kayleigh, zodat zij in Athene de 
kans van hun leven krijgt.  

 

Stand actie  
per 23 januari 2011  

  

DonateursDonateurs  

  
 Roland, Linda, Jeffrey en Shannon Homburg 

 Judo Promotie Dronten 

 Familie Heerikhuisen 

 Adriana Roseboom 

SponsorsSponsors  

  

We danken alle donateurs en sponsors voor hun gulle bijdrage!We danken alle donateurs en sponsors voor hun gulle bijdrage!  
Wilt u ook fan worden van Kayleigh Heerikhuisen? 
Kijk dan op: http://mijnactie.fondsgehandicaptensport.nl/acties/heerikhuisen/help-shoganai-naar-athene/  
Of neem contact op met: Bart Heerikhuisen, tel. 06-52631596, e-mail: gjudo@shoganai.nl  

http://mijnactie.fondsgehandicaptensport.nl/acties/heerikhuisen/help-shoganai-naar-athene/

