Nieuwsbrief maart 2011

Op weg naar Athene!
Shoganai judoka’s spinnen bij Leisure
World voor Athene

Tijdens de spinningmarathon op zaterdag 12 maart jongstleden ontving Kayleigh Heerikhuisen een cheque ter waarde van vijfhonderd euro uit handen
van Yvonne Obbema van Leisure World. Hiermee steunt Leisure World de
sponsoractie “Help Shoganai naar Athene!” die het mogelijk moet maken dat
Kayleigh deze zomer kan deelnemen aan de Olympische Spelen voor verstandelijk gehandicapten . (lees verder op pagina 3)

Sportservice Flevoland steunt Olympische droom Kayleigh Heerikhuisen
LELYSTAD – Sportservice Flevoland en Olympisch Netwerk Flevoland gaan
zich inzetten om de Olympische droom van G-judoka Kayleigh Heerikhuisen
te realiseren. Behalve een cheque van vierhonderd euro ontvangt Kayleigh
een topsportpas waardoor zij gebruik kan maken van allerlei faciliteiten om
zich optimaal te kunnen voorbereiden op haar missie: Goud in Athene!

Van 25 juni t/m 4 juli strijden 7.500 sporters met een verstandelijke handicap uit 185
landen tegen elkaar tijdens de Special Olympics World Summer Games 2011 in Athene.
Samen met 2.500 coaches, 3.000 officials, 25.000 vrijwilligers en 40.000 bezoekers zijn
de World Summer Games „s werelds grootste sportevenement in 2011. Deelname aan
de World Summer Games 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 verstandelijk gehandicapte sporters hun talenten en
vaardigheden op wereldniveau tonen en laten zien dat zij net zoveel respect en waardering verdienen als andere sporters op topniveau.
Nederland mag met 87 sporters deelnemen aan de Special Olympics World Summer
Games in Athene. G-judoka Kayleigh Heerikhuisen van stichting Shoganai Judo Dronten
is geselecteerd om als enige sporter in Flevoland deel te nemen aan dit fantastische
evenement. Om te kunnen deelnemen, verlangt Special Olympics Nederland van Shoganai een eigen bijdrage van duizend euro. “Dankzij de bijdrage van Sportservice Flevoland, hebben we het volledige bedrag nu bij elkaar en kunnen we ons nu gaan focussen
op een optimale voorbereiding van Kayleigh”, aldus vader Bart Heerikhuisen.
Naast financiële ondersteuning heeft Rudi Tuijn, van Olympisch Netwerk Flevoland,
Kayleigh de “Flevolands Talent” status toegekend en ontvangt zij een topsportpas. Hierdoor kan Kayleigh gebruik maken van allerlei faciliteiten. Samen met haar vader heeft
zij deelgenomen aan de cursus “Talent binnen het gezin”, die afgelopen maand door
sportpsycholoog Rogier Hoorn wordt gegeven. Daarnaast zal Kayleigh een mediatraining volgen bij IWP-acedemy.

Kayleigh Heerikhuisen in uitzending
van Flevoland Sport

Op woensdag 2 februari jl. heeft Omroep Flevoland opnames gemaakt tijdens
de training. Het item is uitgezonden in het sportprogramma “Flevoland sport”
op zaterdag 5 februari. (lees verder op pagina 4)

Pagina 1

In dit nummer:
Shoganai judoka’s spinnen bij Leisure
World voor Athene

1

Sportservice Flevoland steunt Olympische droom Kayleigh Heerikhuisen

1

Kayleigh Heerikhuisen in uitzending
van Flevoland Sport

1

Belangrijke data

1

Colofon

1

G-judoka’s Shoganai behalen prima
resultaat in Ede

2

Shoganai judoka’s spinnen bij Leisure
World voor Athene

3

Kayleigh Heerikhuisen in uitzending
van Flevoland Sport

4

Gasttraining bij Sport & Fitness Tino
Hoogendijk

4

Actie “Help Shoganai naar Athene”

5

Donateurs en sponsors

5

Belangrijke data:
9-4-2010

Internationaal G-judotoernooi
Beverwijk

17-4-2011

G-judotoernooi Purmerend

21-5-2011

Officiële presentatie Team NL

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,
Henriëtte Heeres,
Roland Homburg

Contactgegevens:
E-mail:
GSM:

gjudo@shoganai.nl
06-52631596

De volgende editie van “Op weg
naar Athene!” verschijnt eind mei

Shoganai G-judoka’s behalen prima resultaat in Ede
Ede – Zaterdag 19 februari jl. is Shannon Homburg
van Stichting Shoganai Judo Dronten eerste geworden op het achtste Open Midden Nederlandse Kampioenschap voor judoka’s met een beperking. Kayleigh Heerikhuisen behaalde de bronzen medaille.

Na haar debuut in Gilze op 22 januari, is het toernooi in
Ede voor Shannon Homburg het tweede toernooi waaraan
zij deelneemt. Vandaag is zij ingedeeld in een kleine poule
met twee jongens; dat betekent twee keer tegen dezelfde
tegenstanders judoën. In haar eerste partij spelen de spanningen nog een grote rol en wordt er door beide judoka‟s
niet gescoord. De scheidsrechter beloont echter het aanvallende spel van Homburg en kent haar de overwinning toe.
Maar in de tweede wedstrijd gaat het een stuk beter.
Shannon scoort twee keer een wazari met een rechtse EN
linkse o uchi gari en wint de partij. Ook de derde partij
wordt gewonnen met ippon (buitenwaartse haak) en in de
laatste partij scoort Shannon een wazari en een yuko met
een linkse buitenwaartse haak. Een buitengewoon goede
prestatie van Homburg die pas drie maanden met judo bezig is en terecht beloont wordt met een gouden medaille.
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In het middagblok mag Kayleigh Heerikhuisen de mat op.
Heerikhuisen treft een zware poule met vier tegenstanders.
In haar eerste partij mag ze het opnemen tegen Ilse van
den Berg die, net als Kayleigh, in juni zal deelnemen aan
de Special Olympics World Summer Games in Athene. Van
den Berg weet Heerikhuisen te verrassen met een snelle
buitenwaartse haak en wint de partij met ippon.

In haar tweede wedstrijd treft Kayleigh een grote, zware
dame tegen wie het lastig judoën is. Ze kan niet voorkomen dat zij twee maal een wazari tegen krijgt en verliest
ook deze partij. Ook in de volgende confrontatie heeft Heerikhuisen het moeilijk tegen een agressief judo-ende tegenstandster. Kayleigh krijgt een wazari tegen en belandt in de
houdgreep waar zij niet meer uitkomt. In de laatste wedstrijd tegen een bruine bander scoort Heerikhuisen al snel
een wazari met o uchi gari en wint de partij met een houdgreep (ippon). Tijdens de prijsuitreiking mag Kayleigh de
een bronzen medaille in ontvangst nemen.

Shoganai judoka’s spinnen bij Leisure World voor Athene

(vervolg van pagina 1)
Van 25 juni t/m 4 juli strijden 7.500 sporters met een verstandelijke handicap uit 185 landen tegen elkaar tijdens de
Special Olympics World Summer Games 2011 in Athene, dit
jaar „s werelds grootste sportevenement . G-judoka Kayleigh Heerikhuisen van stichting Shoganai Judo Dronten is
geselecteerd om als enige sporter in Flevoland deel te nemen aan dit fantastische evenement. Om te kunnen deelnemen, verlangt Special Olympics Nederland een eigen
Shoganai judoka Stefan Sulkers (in wit t-shirt) zet zich in
bijdrage van duizend euro en heeft Shoganai de actie “Help
Zaterdag 12 maart 10:00 uur klinkt het startshot voor de
Shoganai naar Athene!” opgezet.
spinningmarathon in een bomvolle sportzaal. Team ShoAls voorbereiding op haar deelname in Athene, traint Kay- ganai, bestaande uit Eléa de Gans, Paula Borgonje, Bas
leigh één maal per week bij Leisure World om haar kracht Koffijberg, Julian Martens, Stefan en Kees Sulkers, werken
gehele uitzending en conditie te verbeteren. Om de spon- zich een uur lang in het zweet en dragen zo hun steentje
soractie van Shoganai te ondersteunen, bedacht Yvonne
bij aan de sponsoractie. Tijdens het laatste uur van de maObbema een leuk initiatief. Jaarlijks organiseert Leisure
rathon klimmen ook vader Bart Heerikhuisen en Shoganai
World een spinningmarathon om geld in te zamelen voor
bestuurslid Harry Iwema op fiets. Vlak voor het einde van
KWF en Alpe d‟Huzes. Om deel te nemen, kunnen teams of de spinningmarathon, krijgt Kayleigh onder luid applaus uit
individuele sporters een fiets huren die vervolgens zes uur handen van Yvonne Obbema een cheque van vijfhonderd
fietsen voor het goede doel. Als tegenprestatie voor de
euro uitgereikt. Sportinstructeur Ernst legt uit dat Leisure
bijdrage van Leisure World stelde ook Shoganai een team
World de inzet van Shoganai heeft verdubbelt en wenst
samen en huurde voor tweehonderdvijftig euro een fiets.
Kayleigh veel succes toe in Athene.
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Kayleigh Heerikhuisen in uitzending van Flevoland Sport
(vervolg van pagina 1)
Op woensdag 2 februari jl. heeft Omroep Flevoland opnames gemaakt tijdens de training van 16:00 tot 17:00
uur. Er is uitgebreid gefilmd tijdens de verschillende oefeningen en randori‟s. Aansluitend vonden er interviews
plaats met Harry Martens, Kayleigh en Bart Heerikhuisen.
Het item (circa 3 minuten) is uitgezonden in het sportprogramma “Flevoland sport” op zaterdag 5 februari. In het
item staat de deelname van Kayleigh Heerikhuisen aan de
Special Olympics World Summer Games centraal. Deze
Olympische Spelen voor verstandelijk gehandicapten worden van 25 juni t/m 4 juli gehouden in Athene en is het
grootste sportevenement ter wereld in 2011.
De gehele uitzending van Flevoland Sport staat online en is
te bekijken via:
http://www.omroepflevoland.nl/uitzending-gemist/videoplayer?p=flevoland+sport
De clip met alleen het item over Kayleigh is te bekijken via:
http://www.youtube.com/watch?v=LujshC0rD5c
Veel kijkplezier!

Gasttraining bij Sport & Fitness Tino Hoogendijk
Op judogebied volgt Kayleigh momenteel een intensief
voorbereidingsschema. Zij traint momenteel drie keer per
week bij Shoganai en gaat één keer per week naar Leisure
World voor kracht- en conditietraining. Daarnaast doet
Kayleigh regelmatig mee aan toernooien om wedstrijdritme
op te doen.
Belangrijk onderdeel in het voorbereidingsschema zijn de
gasttrainingen bij Sport & Fitness Tino Hoogendijk, gevestigd in Vlaardingen. Sinds januari 2011 traint Kayleigh één
keer per maand op dinsdag bij Rob Hoogendijk, trainer en
coach van het judoteam NL.

Ondanks de grote afstand en lange reistijd, heeft vader
Bart het er graag voor over: “Het is erg belangrijk om het
contact met de andere judoka‟s en coaches die meegaan
naar Athene te onderhouden. Hierdoor leren de coaches
wat Kayleigh‟s beperkingen zijn en kunnen daardoor haar
nieuwe technieken leren om deze beperkingen te omzeilen.
Trainer Rob Hoogendijk is een meester in het vinden en
aanleren van dit soort technieken.” En ook Kayleigh vindt
het geweldig om in Vlaardingen te trainen: “Ik leer heel
veel van Rob en ik vind het heel leuk om samen met mijn
vriendinnen te trainen en bij te kletsen. Jammer dat de tijd
altijd zo snel gaat.”

Aan het begin van de training bespreekt Rob de wedstrijdOp dit moment wordt er hard getraind om goed te presteresultaten met zijn judoka‟s. Na een intensieve warming-up
ren tijdens het grootste internationale G-judotoernooi ter
leren de judoka‟s nieuwe technieken en oefenen deze in
wereld wat op 9 april in Beverwijk plaatsvind. Een prima
oefenpartijtjes (randori‟s).
“generale repetitie” voor de World Summer Games.
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Actie “Help Shoganai naar Athene!”
Sponsors en donateurs gezocht om een Olympische droom te verwezenlijken!
We zijn enorm trots dat onze G-judoka Kayleigh HeerikhuiResultaat "Help Shoganai naar Athene!"
sen is geselecteerd om deel te nemen aan de Special Olympics World Summer Games 2011 in Athene, de Olympische
Spelen voor sporters met een verstandelijke handicap.
Donateurs
€
210,00
Gemeente Dronten
€
200,00
Stichting Shoganai Judo Dronten is een jonge, ambitieuze
Stichting
Shoganai
Judo
Dronten
€
250,00
judoschool. Ons motto is: "Judo voor iedereen!" en daar
Leisure
World
(*)
€
250,00
horen vanzelfsprekend mensen met een beperking bij. Na
Sportservice
Flevoland
€
400,00
het behalen van diverse nationale titels door onze reguliere
Totaal
€ 1.310,00
judoka's, zijn wij dan ook erg trots dat één van onze
G-judoka's is geselecteerd om namens Nederland deel te
(*) Kayleigh ontving een cheque van € 500,00 waarbij € 250,00 door
nemen 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 vragen 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.

Shoganai is bijgedragen.

De sponsoractie heeft een uitstekend resultaat opgeleverd
waaruit de eigen bijdrage voor deelname aan de Special
Olympics World Summer Games en de kosten van het
sportspecifieke kledingpakket gefinancierd kunnen worden.
Dankzij de inspanningen van Berber Roorda en Mark Bette, Ook het intensieve voorbereidingstraject brengen behoorheeft het judoteam NL tegen lage kosten een sportspecifiek lijke kosten met zich mee. Dankzij de gulle bijdragen van
kledingpakket kunnen inkopen. Hierdoor mogen we van
alle donateurs en sponsoren kan Kayleigh zich optimaal
Special Olympics Nederland € 300,00 van onze bijdrage
voorbereiden op het behalen van een zo goed mogelijk
aftrekken.
resultaat in Athene.

Donateurs


Roland, Linda, Jeffrey en Shannon Homburg



Judo Promotie Dronten



Familie Heerikhuisen



Adriana Roseboom



Familie Pozderski

Sponsors

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
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