
         
                                  Bunnik, XX datum 2011

Geachte donateur,

Ik wil graag een bijzonder verhaal met u delen. Over een heel speciaal meisje dat op het punt staat een 

topprestatie te leveren. Haar naam is Kayleigh, zij is een gehandicapte sporter en zal als G-judoka voor 

Nederland uitkomen op de Special Olympics Athene 2011. Het grootste sportevenement van haar leven.

In deze brief zal Kayleigh in haar eigen woorden én beelden vertellen hoe zij zich voorbereidt op  

deze belangrijke gebeurtenis. Ze laat zien waarom sport waardevol is voor mensen met een handicap. 

Sport maakt immers sterker, zelfstandiger en geeft vertrouwen in het leven. Elke stap daarin is een  

topprestatie op zich.

Gehandicaptensport is ook voor Kayleigh mogelijk dankzij uw steun. Alvast hartelijk dank daarvoor. 

Als u - net als ik - enthousiast wordt van haar verhaal, dan hopen we ook nu weer op uw steun te  

mogen rekenen. Zodat meer mensen met een handicap de kans krijgen om zich te ontwikkelen en 

dagelijks het plezier van sport ervaren.

Mr. Peter Vogelzang

Voorzitter

postbus 200, 3980 ce bunnik  |  regulierenring 2b, 3981 lb bunnik  |  t  030 6597320  |  f  030 6597373 
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Kayleigh staat op het punt
een topprestatie te leveren.

Over Special Olympics
Of je nu lastiger praat of moeilijker beweegt, iedereen moet op zijn of haar eigen niveau kunnen sporten. 
Dat is de filosofie van Special Olympics. Sport helpt immers om conditie op te bouwen, zelfvertrouwen  
te ontwikkelen en om sterker te worden. Dankzij hun club of team staan de Special Olympics sporters 
minder alleen in het leven en durven ze meer. En natuurlijk is het ook nog eens hartstikke leuk!

In Nederland zijn er nu zo’n 30.000 mensen die,  
net als Kahleigh, sporten onder begeleiding van vele  
duizenden vrijwilligers. Als dé sportorganisatie voor 
mensen met een verstandelijke handicap, is het 

streven van Special Olympics echter om iedereen met 
een verstandelijke handicap te laten profiteren van 
de voordelen van sport. Dat kost veel geld. Daarom 
kunnen deze sporters uw steun goed gebruiken.

Special Olympics activiteiten vinden zowel lokaal, 
regionaal, nationaal als internationaal plaats.  
En deze zomer staat er iets heel bijzonders gepland: 
de Special Olympics World Summer Games 2011 in 
Athene. Het grootste sportevenement ter wereld! 

Twee weken lang strijden sporters van alle nationa-
liteiten vriendschappelijk tegen elkaar. Ze zullen de 
wereld laten zien dat je ook mét een handicap heel 
ver kunt komen. En of ze nu winnen of verliezen, ze 
hebben in ieder geval een topprestatie geleverd.  
Wij wensen Kahleigh en de rest van het Nederlandse 
team dan ook heel veel succes in Athene!
Volg alle ontwikkelingen op specialolympics.nl

Met uw gift maakt u mensen fit voor het leven.

Team NL 
Het Nederlandse team vertrekt op 20 juni met 87 sporters 
met een verstandelijke handicap, 23 coaches en 4 stafleden 
naar Athene. De Nederlandse sporters komen uit in de 
volgende takken van sport:

• Atletiek   • Gymnastiek  • Handbal  
• Judo  • Paardrijden  • Skeeleren 
• Tafeltennis  • Tennis   • Voetbal   
• Wielrennen  • Zwemmen 

specialolympics.nl

Dit is de voorzitter!



• Toine van Peperstraten, sportjournalist, presentator en ambassadeur van Fonds Gehandicaptensport.

“Hoe meer mensen van Special Olympics afweten, hoe meer mensen hopelijk inzien dat sport niet altijd vanzelfspre-
kend is. Terwijl het juist zo belangrijk is! Het is goed voor je zelfvertrouwen, je figuur en je conditie. Ook voor mij, als 
fanatieke snoeper… En natuurlijk helemaal als je in het leven al met een achterstand bent begonnen, zoals Kayleigh. 

Daarom probeer ik om zoveel mogelijk aandacht voor Special Olympics te creëren. Natuurlijk ga ik 
bij elke wedstrijd kijken en Kayleigh’s naam roepen. Ik hoop dat zij en alle andere sporters er sterker, 
vrolijker en zelfstandiger uitkomen. En dat elke wedstrijd met een lach eindigt!” 

“Mijn jongste dochter Caitlin (12 jaar) is ongeveer 

6 jaar geleden begonnen met judo en is een echte 

topper. Ruim twee jaar geleden wilde Kayleigh ook 

graag op judo. Kayleigh heeft bij de geboorte een 

gedeeltelijke verlamming opgelopen waardoor ze 

rechts minder controle heeft over haar spieren.  

Judoën is dus heel erg goed voor haar. Ze stimuleert 

zo de zwakkere rechterhelft van haar lichaam en ik 

zie dat ze zich daardoor veel beter ontwikkelt. 

 Via een toernooi zijn we met aangepaste wedstrijden 

en Special Olympics in aanraking gekomen: dat was 

echt een verademing. De hele sfeer en entourage 

was geweldig. Je voelt echt een soort Olympische 

gedachte. En nu is Kayleigh geselecteerd om deel te 

nemen aan de Special Olympics World Summer 

Games in Athene! 

Straks loopt Kayleigh tijdens de openingsceremonie, 

samen met 7.500 andere sporters dat stadion binnen. 

Een hele ervaring natuurlijk, en voor het eerst van 

haar leven zonder ons… Maar het zal haar goed doen. 

We merken nu al dat ze minder verlegen is en 

gemakkelijker vrienden maakt. Als vader én coach 

ben ik zo trots als een pauw.”

            Bart Heerikhuisen

“Kayleigh was de enige judoka met een beperking bij onze 

judovereniging. Maar ze is een sociaal meisje en een echte 

doorzetter. Ik vind het mooi dat er door haar voorbeeld nu 

meer jonge mensen met een beperking gaan meedoen, het 

groeit echt en iedereen is heel enthousiast. Aanvankelijk 

vond Kayleigh het heel eng om mee te gaan; ze twijfelde erg. 

Ze is soms best onzeker. Maar door het judo is ze de 

laatste jaren echter heel sterk gegroeid.  

Lichamelijk maakt ze grote stappen vooruit. Haar revali-

datiearts gebruikt de vooruitgang van Kayleigh vaak als 

voorbeeld om te laten zien wat je kunt bereiken als je 

oefent, traint en actief bent. Bovendien is Kayleigh veel 

communicatiever en opener geworden. 

Uiteindelijk vind ik het belangrijkst dat Kayleigh zich zo 

goed mogelijk kan ontwikkelen ondanks haar handicap, en 

dat ze gelukkig wordt. Daarin verschilt ze voor mij niet van 

haar zus. Ik hoop dat ze het hoogst mogelijk haalt, en voor 

haar zijn dat nu de Special Olympics World Summer Games.”

                                                      Gerda Heerikhuisen

Oh ja, Toine gaat ook mee!

   Hal lo, mijn naam is Kayleigh, en ik ben 13 jaar (bijna 14). 

Ik heb op een basisschool voor speciaal onderwijs gezeten, 

en ik zit nu op een praktijkschool , omdat ik langzamer leer.  

De rechterkant van mijn l ichaam doet het minder goed, maar 

het gaat steeds beter. Mijn zusje judoot ook; we trainen bij 

dezelfde judo-vereniging. Maar ik doe wel andere wedstrijden . Eerst ging ik 

naar dezelfde wedstrijden, maar dat was niet leuk . Ze judoën daar soms  heel 

ruig en ik verloor meestal . B ij G-judowedstrijden en Specia l Olympics is het veel 

fijner. Want sommige worpen zijn verboden en ook verwurgingen mogen niet 

(dat is met je arm om je nek).

  Ik ben het beste met de “buitenwaartse haak” dat is een beenworp. 

Ik train nu hard om ook de heupworp goed te doen, die vind ik heel moeil ijk . 

Voor de wedstrijden in Athene train ik nu drie keer per week bij mijn eigen 

 judovereniging en één keer per week in de sportschool . Verder train ik één 

keer per maand met de andere G-judoka’s die meegaan naar Athene. 

 Ik vind dat wel spannend. Ik kende die anderen nog niet, nu wel een beetje . 

Ik spreek ze soms via de computer op Hyves. De trainer kende ik ook nog niet, 

maar die is wel heel aardig. 

Ik ga straks naar Athene. Dat vind ik eng, maar ik durf dat wel . Het l ijkt mij 

heel erg gaaf om mee te doen aan Specia l Olympics, dan ontmoet ik ook spor-

ters uit andere landen.  Mijn vader, moeder, oma en  zusje komen kijken,  maar 

die zie ik maar een paar keer. Ze slapen ergens anders, n iet bij de sporters. 

En ik ga ook bij de andere sporten kijken a ls ik zelf n iet hoef te judoën.

  Iedereen vindt het heel leuk dat ik dit ga doen. Op school , in mijn famil ie , 

is iedereen heel trots. En ik ook. Ik ga heel erg mijn best doen! Als ik n iet  

 win , dan ben ik toch wel bl ij.  Maar ik denk dat ik wel ga winnen . 

  “Ik ga heel erg mijn best doen. 

Maar als ik niet win, dan ben ik toch blij”

   Kayleigh

En mijn moeder!
Hier schrijft mijn vader         

     een stukje
judoka (17 juni 1997) 

Kayleigh  Heerikhuisen ,  

Gewonnen!
Ik in  actie . Wat g l imt ‘ ie 

           mooi  hè!
Met m’n vader.


