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In dit nummer: Henk Grol traint judoka’s Team NLHenk Grol traint judoka’s Team NL  
Vlaardingen – Zaterdag 4 juni was een bijzondere centrale training voor de 

judoka’s van Team NL georganiseerd bij Sport & Fitness Tino Hoogendijk. De 
training werd gegeven door meervoudig kampioen en Olympiër Henk Grol, 

die belangeloos zijn medewerking verleende. Dankzij nuttige aanwijzingen 

en tips van Grol zijn de judoka’s extra goed voorbereid op hun deelname aan 
de Special Olympics World Summer Games in Athene. (lees verder op pagina 4) 

  

Kayleigh op weg naar AtheneKayleigh op weg naar Athene  
Dronten/Schiphol – Maandag 20 juni is het grote Olympische avontuur voor 
Kayleigh begonnen. Samen met 85 sporters en 23 coaches vormt zij Team NL 

die Nederland vertegenwoordigen tijdens de Special Olympics World Summer 

Games in Athene. Team NL zal meedoen aan twaalf takken van sport, waar-
onder judo. Kayleigh is de enige sporter uit Flevoland die aan de Spelen, die 

worden gehouden van 25 juli tot en met 4 juli en is, met 7500 sporters uit 
182 landen, dit jaar het grootste sportevenement ter wereld. 

Maandagmorgen gaat om half zeven 
de wekker, tijd om op te staan. Na 
maanden voorbereiding gaat het 
vandaag dan eindelijk beginnen. 
Nog snel de laatste spullen in de 
koffer en aankleden. Een beetje ze-
nuwachtig is Kayleigh wel. “Ik krijg 
nu geen hap door mijn keel”. Om 
half acht gaat de bel. Een fotografe 
van Studio Kastermans staat voor de 
deur om nog even wat foto’s te ma-
ken voor de Stentor. Eerst even wat 
foto’s binnen gemaakt om vervol-
gens bij de auto te poseren. En dan 
is het tijd om te vertrekken. Koffer 
en tassen in de auto en op naar 
Schiphol. 

De autorit naar Schiphol verloopt 
voorspoedig en om negen uur mel-
den we ons bij de begeleiding. Het is 
al gezellig druk in vertrekhal 1. Veel 
sporters en coaches hebben familie 
en vrienden meegenomen om hen 
uit te zwaaien. Om half tien is de 
judoploeg compleet en is er nog tijd 
voor wat groepsfoto’s. De sporters 
hebben er zichtbaar plezier in maar 
zijn toch ook wat gespannen. Voor 
sommige sporters is het extra spannend omdat ze nog nooit hebben gevlogen en nu 16 
dagen zonder ouders naar het buitenland vertrekken. 

Tijd om in te checken. De judoploeg levert de koffers in en krijgen hun instapkaart. Ge-
volgd door hun familie en vrienden lopen ze vervolgens richting de Brainbox bar waar 
nog meer feestelijkheden zullen plaatsvinden. (lees verder op pagina 2) 

Belangrijke data: 

25-6-2011 Openingsceremonie SO World 

Summer Games 2011 

27-6-2011 Centrale judotraining 

28-6-2011 Divisioning (poules indelen) 

4-7-2011 Sluitingsceremonie SO World 

Summer Games 2011 

16-7-2011 Huldiging Team NL 

5-7-2011 Aankomst Team NL 

6-7-2011 Bezoek Kayleigh aan wethou-

der van sport Hans Engelvaart 

30-6-2011 Judowedstrijden dag 1 

1-7-2011 Judowedstrijden dag 2 

2-7-2011 Judowedstrijden dag 3 

Colofon 

Redactie:  Bart Heerikhuisen 

Fotografie:  Bart Heerikhuisen,  

 Studio Kastermans 

  

Contactgegevens: 
E-mail: gjudo@shoganai.nl 

GSM: 06-52631596 

 

De laatste editie van “Op weg naar 

Athene!” verschijnt eind juli 

 

Kijk voor het laatste nieuws op: 

www.kayleigh-judo.nl 

Fotö: Studio Kastermans 
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De sporters, coaches en familie worden feestelijk ontvan-
gen in de Brainbox bar die voor deze gelegenheid is omge-
toverd in een Special Olympics paviljoen. Naast veel jour-
nalisten van de schrijvende media, zijn er ook cameraploe-
gen van AT5, SBS6 en Schiphol TV aanwezig om sporters 
nog een laatste interview af te nemen. Wanneer judoka 
Leon Hoogendijk ziet dat de ploeg van Schiphol TV op zoek 
is naar een sporter, wijst hij Kayleigh aan. “Zij wil wel 
graag op TV”, grapt hij. En zo wordt Kayleigh weer in de 
schijnwerpers gezet en beantwoordt zij rustig de vragen 
van de reporter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De verschillende sportploegen betreden om de beurt het 
podium om vereeuwigd te worden met de mascotte van 
Special Olympics.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ook alle hoofdsponsoren van Team NL zijn aanwezig en 
wensen de sporters veel succes. De sporters ontvangen 
van de Vrienden van de Postcodeloterij nog een knuffel 
terwijl Aegon smink uitdeeld onder de familieleden en sup-
porters. Directeur Special Olympics Nederland Marc Hofstra 
draagt vervolgens de ploeg officieel over aan Michel Mar-
tijnse, Head of Delegation. Vervolgens krijgt ambassadeur 
Toine van Peperstraten het woord en interviewt enkele 
sporters. Als laatste betreedt Peter Faber het podium voor 
een laatste mentale opkikker waarbij alle aanwezigen mee-
doen. “Ik kan het, ik wil het, ik doe het, NU!”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als afsluiting vormen alle ouders en supporters een ere-
haag. Luid aangemoedigd lopen de sporters en hun bege-
leiders richting douane waar het tijd is om afscheid te ne-
men. Met een lach en een traan wordt er geknuffeld en 
uitgezwaaid. Op naar Athene en Cyprus! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rond middernacht is Team NL veilig aangekomen in Pap-
hos op Cyprus waar zij deelnemen aan een Host Town pro-
gramma. Gedurende vier dagen kunnen de sporters wen-
nen aan het klimaat en kennismaken met de Griekse cul-
tuur. Op vrijdag 24 juni vliegt Team NL naar Athene waar 
ze, samen met familieleden, zijn uitgenodigd voor een re-
ceptie op de Nederlandse Ambassade.  

Zaterdag 25 juni zullen de Special Olympics World Summer 
Games officieel starten met een vier uur durende openings-
ceremonie in het Kallimarmaron Panathenaikon stadion. 

Kayleigh op weg naar Athene Kayleigh op weg naar Athene (vervolg van pagina 1)  
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Henk Grol traint judoka’s Team NLHenk Grol traint judoka’s Team NL  
(vervolg van pagina 1) 

De judoka’s, ouders en genodigden werden gastvrij door 
coach Rob Hoogendijk ontvangen. Onder de genodigden 
waren ook Head of Delegation Michel Martijnse en tech-
nisch gedelegeerde Hermen Rurup aanwezig. Voorafgaand 
aan de training konden de judoka’s hun vragen stellen aan 
Henk Grol. “Hoe ga je om met druk voor een wedstrijd?” 
vroeg één van de judoka’s. Grol benadrukte dat de judo-
ka’s moeten uitgaan van hun eigen kracht en kunnen, “Jij 
bent de beste!”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na een warming-up was er veel aandacht aan het vastpak-
ken van de tegenstander. Ook bij het maken van een 
houdgreep werden de puntjes op de i gezet. De training 
werd afgesloten met een spel waarbij alle judoka’s in een 
kring elkaar onderuit probeerden te vegen. Na afloop van 
de training kreeg Henk Grol bloemen en een bijzonder 
beeldje, vervaardigd door een lokale kunstenares. Ook de 
judoka’s van Team NL gingen niet met lege handen naar 
huis. Zij kregen allemaal een grote sporttas met de handte-
kening van Henk Grol. Grol nam ruim de tijd om handteke-
ningen te zetten en foto’s te maken. Afsluitend werd een 
lunch geserveerd en was er gelegenheid om na te praten. 

 

 

De Nederlandse delegatie bestaat uit zeven judoka’s van 
Sport & Fitness Tino Hoogendijk, vier judoka’s van Judo-
school Bette uit Assen en Kayleigh Heerikhuisen van Stich-
ting Shoganai Judo Dronten. Samen met coaches Rob Hoo-
gendijk, Ruud Ham en Marty Broekman zullen de zes jon-
gens en zes meiden op maandag 20 juni 13:15 uur vertrek-
ken naar Cyprus voor een Hosting Program. Op 25 juni 
worden de Spelen op officieel geopend en duren tot en met 
4 juli.  

Vraag maar raak met Rob Hoogendijk, Henk Grol, Ruud Ham en 

Marty Broekman 

Boven: kringgevecht met judoteam NL en Henk Grol 

Onder: henk Grol zet handtekening op Kayleigh’s band. 

Kayleigh, Henk Grol en Shannon Henk Grol geeft uitleg aan Shoganai G-judoka’s Shannon Hom-

burg en Kayleigh Heerikhuisen 
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Bedankt!Bedankt! 

DonateursDonateurs  

  
♦ Roland, Linda, Jeffrey en Shannon Homburg 

♦ Judo Promotie Dronten 

♦ Familie Heerikhuisen 

♦ Adriana Roseboom 

♦ Familie Pozderski 

♦ Familie Mögele 

SponsorsSponsors  

  

Afgelopen maanden hebben veel mensen, bedrijven en in-
stellingen Kayleigh financieël gesteund. Namens Kayleigh 
willen wij iedereen bedanken die het mogelijk hebben ge-
maakt dat haar Olympische droom op dit moment in vervul-
ling gaat.  

De meesten zullen niet in de gelegenheid zijn om Kayleigh 
in Athene aan te moedigen. Vandaar dat we een spandoek 
hebben laten maken van 200 bij 50 cm. Deze banner gaat 
mee naar Athene en zullen we ophangen in de judozaal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


