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In dit nummer: Kayleigh wint Olympisch BRONS!Kayleigh wint Olympisch BRONS!  
Athene – Donderdag 30 juni jl. heeft Shoganai G-judoka Kayleigh Heerikhui-

sen Olympisch brons gewonnen bij de Special Olympics World Summer Ga-
mes. Tijdens de eerste dag van de judowedstrijden kwam de Flevolandse na 

maanden voorbereiding voor het eerst in actie in een zeer zware poule. Met 

winst op de Belgische Julie Bougeois wist Kayleigh het brons veilig te stellen. 
(lees verder op pagina 2) 

Judoka’s Team NL presteren boven Judoka’s Team NL presteren boven 

verwachting!verwachting!  
Athene – Zaterdag 2 juli eindigt het Special Olympics judotoernooi met een 

spontaan feest. Ook voor de Nederlandse ploeg is er reden tot feesten. Er zijn 
de afgelopen drie dagen maar liefst 10 medailles gewonnen! (lees verder op 

pagina 2) 
Colofon 

Redactie:  Bart Heerikhuisen 

Fotografie:  Bart Heerikhuisen,  

 Ruud Ham, 

 Rachelle Cornelissen-Wenting 

 
Contactgegevens: 

E-mail: gjudo@shoganai.nl 

GSM: 06-52631596 

 

 

Kijk voor het laatste nieuws op: 

www.kayleigh-judo.nl 

Kayleigh Heerikhuisen (rechts) en vriendin Ilse van den Berg (links) laten trots hun medaille zien. 

De judoka‟s en coaches van Team NL tijdens de huldiging in Utrecht. 



 

Pagina 2 

 In Athene konden de judoka‟s afgelopen maandag voor het 

eerst de mat op voor een centrale training. Dinsdag vond 
de divisioning plaats waarbij de poules werden samenge-

steld. Tijdens een training in drie sessies werden de judo-
ka‟s nauwlettend geobserveerd zodat de poule zo gelijk-

waardig mogelijk konden worden gevormd. 

En donderdag was het dan zo ver. Vijf Nederlandse judo-
ka‟s, waaronder Kayleigh, mochten om het eremetaal gaan 

strijden. Na een voorstelronde gingen de wedstrijden van 
start. De Zweedse Camilla Gunnarson was Kayleigh‟s eerste 

tegenstander. Na een sterk begin, laat een gespannen Kay-
leigh zich verrassen en komt in de houdgreep terecht waar-

door ze met ippon verliest. In haar tweede partij komt de 

Flevolandse sterk terug en scoort wazari en ippon. Vervol-
gens staat de Nederlandse Ilse van den Berg klaar om het 

tegen Kayleigh op te nemen, een geode bekende. Van den 
Berg blijkt letterlijk en figuurlijk een maatje te groot te zijn 

en Heerikhuisen verliest de partij op ippon. Dankzij haar 

winstpartij is echter het Olympisch brons veilig en mag 
Kayleigh dik tevreden zijn. Volgens vader Bart: “Als je be-

denkt dat Kayleigh naast een verstandelijke, als enige ook 
een lichamelijke beperking heeft, was dit het maximaal 

haalbare. We zijn ongelofelijk trots op deze geweldige 
prestatie!” 

Kayleigh wint Olympisch BRONS! Kayleigh wint Olympisch BRONS! (vervolg van pagina 1)  

Judoka’s Team NL presteren boven verwachting!Judoka’s Team NL presteren boven verwachting!  
Judo coaches Rob Hoogendijk, Ruud 

Ham en Marty Broekman kunnen trots 
zijn op hun twaalf judoka‟s die met 

twee vierde plaatsen, vier bronzen, 
twee zilveren en vier gouden medailles 

naar huis gaan.  

Niet alleen wisten de coaches het beste 
uit iedere judoka te halen. Ze zijn er 

ook bijzonder goed in geslaagd om een 
team te smeden. De judoka‟s zijn af-

komstig van drie judoscholen uit Vlaar-
dingen, Assen en Dronten en kennen 

elkaar pas sinds november 2010. Door 

regelmatig samen te trainen hebben de 
coaches en judoka‟s elkaar beter leren 

kennen als sporter maar ook als per-
soon. Hierdoor is er een heel hecht 

team ontstaan die elkaar fanatiek heb-

ben aangemoedigd maar ook samen 
teleurstellingen en verdriet hebben ver-

werkt.  

Vooraf weet je nooit hoe een dergelijk 

toernooi loopt. Zijn de judoka‟s in 
vorm, zitten ze lekker in hun vel, zijn ze 

niet te gespannen? Allemaal zaken die 

belangrijk zijn wanneer je je Olympi-
sche droom waar wilt maken. En voor 

deze groep judoka‟s en coaches is deze 
droom in vervulling gegaan. 

 

Resultaten judoka’s Team NL  
Frank Amiabel Sport & Fitness Tino Hoogendijk Vlaardingen Zilver 

Vincent Bouterse Sport & Fitness Tino Hoogendijk Vlaardingen 4e plaats 

Greetje Regtop Stichting Judo School Bette Assen Zilver 

Ilse van den Berg Sport & Fitness Tino Hoogendijk Vlaardingen GOUD 

Kayleigh Heerikhuisen Stichting Shoganai Judo Dronten Brons 

Marc Hoogerboord Sport & Fitness Tino Hoogendijk Vlaardingen Brons 

Rosita Ruigrok Sport & Fitness Tino Hoogendijk Vlaardingen Brons 

Jeremy Kruize Sport & Fitness Tino Hoogendijk Vlaardingen GOUD 

Stephan Coers Stichting Judo School Bette Assen GOUD 

Léon Hoogendijk Sport & Fitness Tino Hoogendijk Vlaardingen Brons 

Alexandra Hendriks Stichting Judo School Bette Assen 4e plaats 

Famke Regtop Stichting Judo School Bette Assen GOUD 
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HuldigingenHuldigingen!!  

Dronten 

Donderdag 7 juli waren Kayleigh en haar ouders op bezoek 
op het gemeentehuis van Dronten. Op uitnodiging van de 

wethouder van Sport, Hans Engelvaart, mocht Kayleigh 

haar bronzen medaille tonen en haar ervaringen vertellen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na de huldiging, stond er vandaag ook een judo examen 
voor Kayleigh en haar zus Caitlin op het programma. Voor-

afgaand aan het examen werd Kayleigh onder luid applaus 
door alle aanwezigen gefeliciteerd en mocht ze plaatsne-

men naast trainer Harry Martens om te groeten.  

Kayleigh moest eigenlijk examen doen voor haar tweede 
groen slip maar werd na afloop bevorderd naar de groene 

band. Volgens trainer Harry Martens is Kayleigh dit jaar 
continu met judo bezig geweest. Naast trainen en wedstrij-

den, heeft Kayleigh veel PR-werk gedaan. En hier profite-
ren Shoganai en de gehandicaptensport van mee. Hard 

werken resulteert in goede prestaties en wordt passend 

beloond. 

Vlaardingen  

Op donderdag 7 juli zijn de judoka‟s gehuldigd bij Sport & 

Fitness Tino Hoogendijk. De sportschool was tijdelijk omge-
toverd in het “Holland Hoogendijk Huis” en zag er fantas-

tisch uit. De familieleden, vrienden en sponsoren verzamel-
den zich bij het HHH en rond 20:00 uur kwamen de judo-

ka‟s en coaches aan en liepen over de rode loper onder de 

ballonnenpoort. Alle aanwezigen werden getrakteerd op 
een glas champagne (sinaasappelsap voor de jongeren) en 

werden welkom geheten door Tino Hoogendijk. 

 

Na enige tijd, verplaatste het feest zich naar binnen waar 

de judoka‟s om beurten werden toegesproken en een ca-
deau in ontvangst mochten nemen. Als herinnering ontving 

iedere judoka en coach een mooie groepsfoto van de judo-
ka‟s. Ook de coaches Rob, Ruud en Marty werden gehul-

digd en mochten een cadeau in ontvangst nemen. 

Eerder die dag was de Vlaardingse judoploeg op het ge-
meentehuis gehuldigd waarbij de judoka‟s het 

“Harinkje” (een hoge Vlaardingse onderscheiden) kregen 
opgespeld. Rob en Ruud kregen deze eer „s avonds in het 

HHH. Vol trots namen zij dit bijzondere ereteken in ont-
vangst van de Vlaardingse wethouder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om de coaches te bedanken, bood Kayleigh namens de 
familie Heerikhuisen een cadeau aan: “Kayleigh en wij als 

gezin, willen graag de coaches bedanken voor hun inzet, 

begeleiding, adviezen en vriendschap. Jullie hebben enorm 
veel in Kayleigh geïnvesteerd en dat zullen we nooit verge-

ten. Om dit te benadrukken, wil Kayleigh graag iets aanbie-
den. Het is een bronzen sculptuur op zwart marmer en het 

symboliseert teambuilding. Teambuilding is niet gemakke-

lijk wanneer je een groep judoka‟s van drie verschillende 
verenigingen onder je hoede krijgt. Jullie zijn er in ge-

slaagd om een bijzonder hecht team te smeden. We hopen 
dat deze sculptuur een mooi plekje krijgt en nogmaals be-

dankt voor alles wat jullie voor Kayleigh en ons hebben 

gedaan.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na alle toespraken hebben we nog lekker gefeest en bijge-
praat en konden de aanwezigen genieten van de vele foto‟s 

die tijdens de Spelen in Athene zijn gemaakt. 
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Huldiging Team NL in UtrechtHuldiging Team NL in Utrecht  
Utrecht – Op zaterdag 16 juli zijn de 86 sporters van 

Team NL en hun coaches officieel gehuldigd in het 
hoofdkantoor van de Rabobank te Utrecht. De Ne-

derlandse delegatie heeft bijzonder goed gepres-
teerd tijdens de Special Olympics World Summer 

Games die onlangs in Athene zijn gehouden. Maar 

liefst 97 medailles sleepte deze ploeg binnen; 37 
gouden, 37 zilveren en 23 bronzen plakken hingen 

vandaag om de nekken van de enthousiaste spor-
ters. Meer dan voldoende reden voor een feestje! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De sporters, coaches en hun familie werden feestelijk ont-

vangen met een hapje en een drankje. Even bijpraten met 
elkaar, tenslotte woont niet iedereen bij je in de buurt. Ver-

volgens verplaatste het feest zich naar de inpandige 

“schouwburg” waar de sporters en hun coaches een plaats 
vooraan kregen. De presentatie van deze middag was in 

handen van ambassadeur Toine van Peperstraten. 
Allereerst werd er een film vertoond met allemaal hoogte-

punten van de Special Olympics World Summer Games. Na 

de film werd het woord gegeven aan vertegenwoordigers 
van de hoofdsponsoren Rabobank, fonds gehandicapten-

sport, Aegon en de Vriendenloterij. Hierna werd het podi-
um vrijgemaakt voor “Op sterk water”, een groep cabare-

tiers die improvisatie theater brengen. Samen met verschil-

lende sporters werd er volop gelachen. 

De atleten en coaches werden per tak van sport op het 

podium geroepen en ontvingen uit handen van de staf, de 
officials en ambassadeurs, bloemen en een CD met veel 

foto‟s (voor het betere nagenieten). Het complete Team NL 
werd op de foto gezet en bedolven met serpetines. 

Na de huldiging was er nog ruim tijd voor hapjes en drank-

jes en om nog even na te praten over deze zeer geslaagde 
middag. Team NL zal op 3 december weer samenkomen, 

dit keer in de Amsterdam Arena. Alle sporters, coaches en 
ambassadeurs van Team NL op deze dag VIP‟s op uitnodi-

ging van hoofdsponsor Aegon. Tot die tijd zullen de mees-

ten nu eerst gaan genieten van hun zomervakantie om ver-
volgens de training te hervatten om ook in 2011-2012 zo 

goed mogelijk te presteren! 
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Fotomomenten Fotomomenten (foto’s van Ruud Ham, Bart Heerikhuisen)  
  

20-24 juni: Host Town  

Programma op Cyprus 

25 juni: Openingsceremonie 

Allemaal winnaars! 
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We hebben het voorrecht gehad om getuige te zijn van „s werelds grootste sportevenement in 2011, de Special Olym-

pics World Summer Games in Athene. Na een voorbereiding van bijna een jaar, is er nu een einde gekomen aan een 
fantastisch avontuur en is Kayleigh‟s Olympische droom uitgekomen. We hebben als gezin veel tijd en energie in dit 

“project” gestoken en geprobeerd om te laten zien hoe belangrijk en mooi gehandicaptensport is.  

Dit avontuur was niet mogelijk geweest zonder de inzet van Shoganai trainers Harry en Yannick Martens, Jessica Boer, 

Bas Koffijberg en Peter Arkenbout die Kayleigh judo hebben geleerd.  

Vanaf januari 2011 heeft Kayleigh regelmatig kosteloos bij coach Rob Hoogendijk in Vlaardingen mogen trainen. We zijn 
de familie Hoogendijk bijzonder dankbaar hiervoor. Ook willen wij de coaches Rob, Ruud en Marty enorm bedanken 

voor hun inzet, begeleiding, adviezen en vriendschap.  

Zonder geld is een dergelijk project niet mogelijk. Dankzij donaties van familie, vrienden, bekenden, bedrijven en instel-

lingen hebben we voldoende fondsen kunnen ophalen. Nogmaals bedankt: 

Roland, Linda, Jeffrey en Shannon Homburg; Judo Promotie Dronten; Familie Heerikhuisen; Adriana Roseboom; Familie 

Pozderski; Familie Mögele; Joop Roseboom en onze sponsoren: 

 

 

 

Als laatste willen wij Gerda en Caitlin bedanken voor hun steun, geduld en begrip! 

Kayleigh en Bart HeerikhuisenKayleigh en Bart Heerikhuisen  

Fotomomenten Fotomomenten (foto’s van Ruud Ham, Bart Heerikhuisen)  

4 juli: Sluitingsceremonie 

DankwoordDankwoord  


