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In dit nummer: Perspresentatie Team NLPerspresentatie Team NL  
DEN HAAG - Zaterdag 21 mei was het dan zover. In de lounge van hoofd-

sponsor Aegon werd Team NL aan de pers, genodigden, familieleden en fans 
gepresenteerd. Op 20 juni zal Team NL afreizen naar Athene om deel te ne-

men aan de Special Olympics World Summer Games. (lees verder op pagina 4) 

  

Website www.kayleighWebsite www.kayleigh--judo.nl onlinejudo.nl online  
DRONTEN – Sinds vrijdag 15 april jl. staat de nieuwe website van Kayleigh 
Heerikhuisen online. De laatste weken is hard gewerkt aan het ontwerp en 

de realisatie. Via deze website kunnen bezoekers straks iedere dag lezen wat 
Kayleigh in Athene beleeft.  

Met dank aan Sportservice Flevoland en Olympisch Netwerk Flevoland, konden Kayleigh 

en vader Bart in april diverse PR-
workshops en mediatrainingen vol-

gen. Na een korte inventarisatie, 
konden Marcel Beijer en Robert Mien-

stra van IWP-acedemy aan de slag. 

Een eigen website was prioriteit 
nummer één. Er werd contact ge-

zocht met “oiHio services” die de do-
meinregistratie, hosting en het ont-

werp van de website heeft uitge-

voerd. Dankzij de goede samenwer-
king met oiHio, is de website in korte 

tijd gerealiseerd en opgeleverd. 

Gedurende de Special Olympics 

World Summer Games, van 20 juni 
tot en met 4 juli, zal www.kayleigh-

judo.nl dagelijks worden bijgewerkt 

met het laatste nieuws uit Athene. 
“Op deze manier kan ook het thuis-

front meegenieten van Kayleigh’s 
belevenissen tijdens dit fantastische 

evenement”, aldus vader Bart.  

Samen met Marcel Beijer heeft Kayleigh gewerkt aan interviewtechniek. Aan de hand 
van een korte lijst met tips, zijn verschillende interviewstijlen geoefend, op video vast-

gelegd en geëvalueerd. Naast deze mediatraining was er aandacht voor het schrijven 
van persberichten en het opstellen van een professionele portfolio, zeer belangrijk in de 

toekomstige zoektocht naar sponsors. 

 

Shoganai GShoganai G--judoka’s leveren goede judoka’s leveren goede 

prestaties in Beverwijkprestaties in Beverwijk    
BEVERWIJK – Zaterdag 9 april jl. zijn G-judoka’s Shannon Homburg en Kay-

leigh Heerikhuisen van Stichting Shoganai Judo Dronten beide derde gewor-

den op het Internationale Open G-judotoernooi in Beverwijk. Opnieuw boe-
ken de dames goede resultaten door sterk en aanvallend judo.   (lees verder op 

pagina 3) 

Belangrijke data: 

4-6-2011 Clinic judoteam NL met Henk 

Grol in Vlaardingen 

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,  

 Roland Homburg 

Contactgegevens: 

E-mail: gjudo@shoganai.nl 

GSM: 06-52631596 

 

De volgende editie van “Op weg 

naar Athene!” verschijnt midden juni 

 

Kijk voor het laatste nieuws op: 

www.kayleigh-judo.nl 
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PURMEREND – Zondag 17 april jl. is G-judoka Kay-

leigh Heerikhuisen van Stichting Shoganai Judo 
Dronten tweede geworden op het G-judotoernooi in 

Purmerend. Shannon Homburg heeft de derde prijs 
weten te veroveren. In de onderlinge confrontatie 

van beide dames geeft ervaring uiteindelijk de 

doorslag. 

Het G-judotoernooi wordt ieder jaar georganiseerd door SV 

Kodokan en de Prinsenstichting. Omdat deze twaalfde edi-
tie kort na Beverwijk op de kalender staat, waren er helaas 

minder inschrijvingen. De sfeer was echter weer prima en 
de toeschouwers kregen mooie partijen te zien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kayleigh Heerikhuisen en Shannon Homburg zijn dit keer 

samen in een poule geplaatst. In de eerste partij mogen de 

Shoganai dames het direct tegen elkaar opnemen. Kayleigh 
laat aanvallend judo zien maar Shannon weet de aanvallen 

goed te pareren. Kort voor het einde maakt Kayleigh een 
buitenwaartse haak en scoort daarmee een wazari en wint 

de partij. In de volgende wedstrijd treft Kayleigh een jon-

gen uit Limburg en komt ze al snel een wazari achter te 
staan. Met een buitenwaartse haak scoort ze nog een yuko 

maar wordt vervolgens met een heupworp gegooid: ippon 
tegen. Hierna mag Shannon het tegen deze jongen opne-

men. Deze wedstrijd kent hetzelfde verloop en helaas ver-

liest ook zij deze partij op ippon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na de pauze is het tijd voor de “teamwedstrijd” waarin de 

reguliere judoka’s van SV Kodokan de deelnemers aan het 
toernooi uitdagen voor een potje judo.  

De G-judoka’s laten zien wat ze kunnen en scoren de ene 

ippon na de andere. Na veertien wedstrijden wordt de 
stand opgemaakt en winnen de G-judoka’s met een mon-

sterzege van 13-1. Ook dit jaar gaat de wisseltrofee naar 
de G-judoka’s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In de middag starten Kayleigh en Shannon weer tegen el-
kaar. Beide dames laten fanatiek en aanvallend judo zien. 

Uiteindelijk wint Kayleigh het onderlinge duel met een 

houdgreep en ippon. In de partij tegen de Limburgse judo-
ka krijgt Kayleigh een yuko tegen en komt in de houdgreep 

terecht waar ze niet meer uit weet te komen. Ook Shannon 
krijgt geen grip op deze judoka. Na een wazari tegen wordt 

Shannon’s beenworp overgenomen en verliest zij de partij.  

 

 

 

 

 

 

 

De Shoganai coaches kunnen terug kijken op een geslaagd 

seizoen waarin Shannon een enorme groei heeft doorge-
maakt. Niet voor niets is zij afgelopen week bevorderd naar 

de gele band. Ook Kayleigh heeft het ritme weer op weten 
te pakken en zal de komende weken hard gaan trainen 

voor haar deelname aan de Special Olympic World Summer 

Games in Athene. 

Medailleoogst voor Shoganai GMedailleoogst voor Shoganai G--judoka’s in Purmerendjudoka’s in Purmerend    
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Shoganai GShoganai G--judoka’s leveren goede prestaties in Beverwijkjudoka’s leveren goede prestaties in Beverwijk    

(vervolg van pagina 1)  

Het Internationale Open G-judotoernooi in Beverwijk is het 
grootste en sterkst bezette toernooi voor judoka’s met een 

beperking ter wereld. Tijdens deze 13e editie zijn er maar 
liefst 366 inschrijvingen uit Nederland, België, Duitsland, 

Engeland, Schotland, Kroatië en Zuid Afrika.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drontens talent verrast opnieuw 

Shannon Homburg imponeerde al eerder dit jaar in Gilze en 
Ede maar was nog nooit eerder op zo’n groot toernooi. Dat 

zenuwen dan een rol spelen, blijkt in haar eerste partij, 
waarin Shannon een wazari tegen incasseert en in de 

houdgreep terecht komt. Maar Shannon komt sterk terug. 
Haar volgende tegenstander ligt binnen drie seconden op 

zijn rug door een prima buitenwaartse haak. In haar derde 

partij treft Shannon wederom een sterke tegenstander. 
Beide judoka’s weten niet te scoren. Door het aanvallend 

judo beslist de scheidsrechter in het voordeel van Shannon. 
Hierdoor gesterkt, laat Shannon in de laatste partijen 

mooie en effectieve technieken zien. De vierde wedstrijd is 

al na vijf seconden voorbij dankzij een linkse heupworp 
(ippon) van Homburg. Haar laatste opponent ziet de mat 

van dichtbij door een linkse tai o toshi. Na afloop blijken de 
nummers twee en drie van de poule evenveel wedstrijden 

te hebben gewonnen. Shannon heeft helaas minder punten 

en wordt knap derde, een prima prestatie van deze talent-
volle G-judoka uit Dronten.  

 

Generale repetitie voor de Special Olympics World 
Summer Games in Athene 

Voor Kayleigh Heerikhuisen is dit toernooi een belangrijk 

moment in haar voorbereiding op haar deelname aan de 
Special Olympics World Summer Games later dit jaar in 

Athene. Kayleigh start haar toernooi sterk met aanvallend 

judo. Haar tegenstander weet echter alle aanvallen te pa-
reren. De scheidsrechter beloont het aanvallende judo van 

Kayleigh en wijst haar als winnaar aan. In de tweede partij 
blijft Kayleigh aanvallen maar wordt een buitenwaartse 

haak overgenomen en komt Kayleigh in de houdgreep te-
recht.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als laatste wacht een sterke tegenstander van team Great 

Brittan. Kayleigh haalt alles uit de kast maar verliest de 

partij op ippon door een verrassende aanval. Na afloop is 
Kayleigh niet tevreden met dit resultaat. “Het lukte van-

daag gewoon niet”. Maar een minder goede generale repe-
titie leidt vaak tot een prima uitvoering,  “Ik ga voor goud 

in Athene!” 
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Perspresentatie Team NLPerspresentatie Team NL  
(vervolg van pagina 1) 

De aanwezigen werden welkom geheten door Henk Jan 
Kerkhoff en Marc Hofstra, directeur van Special Olympics 

Nederland. Hierna werd ge groep gescheiden. De sporters 
kregen een mediatraining van Toine van Peperstraten, Bar-

bara de Loor, Nelli Cooman en Carl Verheijen. De ouders 

werden in de tussentijd bijgepraat door Michel Martijnse 
over de laatste nieuwtjes en wetenswaardigheden rondom 

de World Games in Athene.  

 

Hierna was het tijd voor een echte modeshow op de enor-

me catwalk. Afgevaardigden van iedere sport showden 
trots hun nieuwe sportkleding en officiële Special Olympics 

tenue. Alle sporters ontvingen van Aegon een gouden me-
daille om hen succes te wennen in Athene. Ook de coaches 

werden in het zonnetje gezet. Hierna was er gelegenheid 

voor de pers om de sporters te fotograferen en om vragen 
te stellen. Na afloop kregen alle gasten een lunch aangebo-

den en kon men napraten over deze geslaagde dag.  

Team NL judoka’s Kayleigh, Ilse en Rosita poseren met Toine van 

Peperstraten (boven) en Barbara de Loor (onder) 

Grieks intermezzo op de catwalk 

Boven: enthousiaste turnen is zichtbaar trots op zijn outfit. 

Onder: Judoka Famke in haar gloednieuwe judogi. 

Kayleigh showt het Special Olympics trainingspak. 
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Perspresentatie Team NLPerspresentatie Team NL  
  

Shoganai 100Shoganai 100--punten competitiepunten competitie  

DRONTEN - Vrijdag 29 april heeft Kayleigh de 100-

punten prijs uitgereikt gekregen tijdens ronde 37 
van de Shoganai 100-punten competitie.  

De Shoganai 100-punten competitie wordt 2-3 keer per 
seizoen gehouden en is altijd goed bezet. Ook nu hadden 

zo’n 70 Shoganai judoka’s zich ingeschreven om punten te 

verzamelen. Ieder gescoord punt telt mee en wordt bijge-
houden op de 100-punten kaart. Wanneer een judoka 100-

punten (of een veelvoud daarvan) heeft gehaald, ontvangt 
de juduka een mooie bokaal. 

Tijdens deze ronde was Kayleigh ingedeeld in een zeer 
zware poule met reguliere judoka’s. De eerste wedstrijd 

mocht Kayleigh het opnemen tegen Yosca van der Horst 

(bruine band). Ondanks aanvallend judo van Kayleigh gaf 
de techniek van Yosca de doorslag. Mark Merkx is een ster-

ke judoka met een hele goede pakking en duidelijk een 
maatje te groot voor Kayleigh. Tegen Jesse Timmer ging 

het niet veel beter. In de laatste partij tegen Jasper de 

Lange (een kop groter en blauwe band) lgaf Kayleigh zich 
niet snel gewonnen maar verloor helaas ook deze partij. 

Bij de prijsuitreiking bleek dat Kayleigh toch voldoende 
punten te hebben gescoord om haar eerste 100-punten 

prijs in ontvangst te kunnen nemen, die voor de gelegen-
heid uitgereikt werd door vader Bart. 

 

Boven: HOD Michel Martijnse met mascotte Kees Konijn 

Onder: Heel Team NL op de catwalk 

Boven: Judoka’s Kayleigh en Famke met coach Rob Hoogendijk 

Onder: Groepsfoto met sporters en staf in hun nieuwe tenue 
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Actie “Help Shoganai naar Athene!”Actie “Help Shoganai naar Athene!”  
Sponsors en donateurs gezocht om een Olympische droom te verwezenlijken! 

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 

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 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.  

Dankzij de inspanningen van Berber Roorda en Mark Bette, 
heeft het judoteam NL tegen lage kosten een sportspecifiek 

kledingpakket kunnen inkopen. Hierdoor mogen we van 

Special Olympics Nederland € 300,00 van onze bijdrage 
aftrekken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.  

Ook het intensieve voorbereidingstraject brengen behoor-
lijke kosten met zich mee. Dankzij de gulle bijdragen van 

alle donateurs en sponsoren kan Kayleigh zich optimaal 

voorbereiden op het behalen van een zo goed mogelijk 
resultaat in Athene. 

DonateursDonateurs  

  
 Roland, Linda, Jeffrey en Shannon Homburg 

 Judo Promotie Dronten 

 Familie Heerikhuisen 

 Adriana Roseboom 

 Familie Pozderski 

 Familie Mögele 

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  

Resultaat "Help Shoganai naar Athene!" 

  

Donateurs  €       260,00  

Gemeente Dronten  €       200,00  

Stichting Shoganai Judo Dronten  €       250,00  

Leisure World (*)  €       250,00  

Sportservice Flevoland  €       400,00  

Totaal  €   1.360,00  

  
(*) Kayleigh ontving een cheque van € 500,00 waarbij € 250,00 door  
Shoganai is bijgedragen. 

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

