
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Voorwoord van de voorzitter 

 

Hoogwoud, november 2016 

 

Beste clubleden, vrijwilligers, club van 100 en ieder die Hikiwake een warm hart toedraagt. 

Jaren vliegen voorbij alsof het niets is! 

Eén jaar?? Het is alweer 5 jaar geleden dat we in ons nieuwe onderpand aan De Weijver 8b in 

zijn getrokken. Daar kom ik zo op terug. 

 

In het afgelopen seizoen had  de jeugd van Hikiwake het zwaar in de Westfriese competitie. 

In een kleinere vereniging, zoals Hikiwake, krijg je zo nu en dan te maken dat je niet meer op 

ieder gewicht een wedstrijdjudoka hebt binnen de gelederen. 

Als dat er meerdere worden en de wedstrijdjudoka’s die je hebt groeien ook nog eens uit hun 

gewicht of zijn te oud binnen het gestelde gewicht dan sta je nog met amper de helft aan 

judoka’s op de mat die de winst binnen kunnen slepen. 

Als je dan niet veel partijen meer wint dan raakt de motivatie er bij velen van af. 

Vandaar dat we aan het eind van het seizoen besloten hebben om te stoppen met de jeugd 

Westfriese Competitie. 

Neemt niet weg dat als we weer voldoende wedstrijdjudoka’s hebben dat we dan weer zullen 

gaan starten. Evengoed super gestreden door de jeugd! 

 

De oudere groep in de Westfriese Competitie doet het in de derde klasse altijd nog goed. 

Ook hier hebben we alle 7 judoka’s niet compleet maar de 5 of 6 die er staan weten vele 

partijen te winnen waardoor we afgelopen jaar net geen eerste zijn geworden. 

Super gedaan mannen! 

 

Tijdens het oudejaarstoernooi hadden we in twee categorieën Hikiwake judoka’s op het 

podium. 

In poule A werd Rob Kuin tweede en Marijn Tromp derde. En in poule B werd Sebastiaan 

Dekker tweede. Klasse mannen! 

 

Het was een spannend clubkampioenschap afgelopen jaar. De strijd ging, zo dachten we 

tussen Dave Oudejans en Myron Best. De partij duurde maar liefst 8 minuten waarna Dave als 

winnaar werd aangewezen. 

Dave had echter teveel van zijn kracht verloren in de strijd met Myron waardoor hij daarna 

teveel partijen verloor en Myron wederom met de wisselbeker naar huis kon want hij won de 

rest van zijn partijen. 

Topper!  

Sebastiaan Dekker werd verassend tweede en Dave ging met de derde prijs naar huis. 

 

 



Tijdens de jaarvergadering zullen we wederom een nieuw bestuurslid moeten kiezen.  

Bart van den Berg stopt als bestuurslid van Hikiwake.  

Na 23 jaar als bestuurslid kan Bart het niet meer combineren met zijn werk.  

Gelukkig blijft Bart wel voor het gezicht zorgen van Hikiwake in de weekbladen en op het 

social media. Bedankt Bart voor je 24 jaar inzet als bestuurslid! 

Rob Kuin, judoka en leraar, heeft aangegeven als bestuurslid toe te willen treden. Daar zijn 

we erg bij mee. 

 

Aan de nieuwe generatie voor Hikiwake werd druk aan gewerkt door een aantal seniorenleden 

en hun partners. 

Dave Oudejans & Marloes, Rob Kuin &Lisa en Sven Zandbergen & Lennie kregen 

respectievelijk zoon Guy, zoon Jasper en dochter Fem. 

Van harte gefeliciteerd met jullie mooie kroost! Wij verwelkomen ze graag over een jaar of 6. 

 

Het is inderdaad alweer 5 jaar geleden dat we ons nieuwe onderkomen introkken. 

Betekent dus ook weer een lustrum. 

Hikiwake bestaat 45 jaar! 

En sinds we 25 jaar bestonden nodigen we iedere 5 jaar een topper uit. Dit keer komt Henk 

grol op de judomat van Hikiwake. 

Het rijtje wordt steeds mooier: 

Wim Ruska, Maarten Arens, Dennis van de Geest, Mark Huizinga en nu Henk Grol. 

 

Ook het afgelopen seizoen werd er weer iedere week schoongemaakt door een aantal moeders 

van onze leden. Hartelijk dank daarvoor en we zitten er iedere week schoon en fris bij. 

We zijn hier ontzettend blij mee! 

 

Alle vrijwilligers, trainers, club-van-100, sponsoren en overige bestuursleden bedankt weer  

voor jullie inzet!  

We gaan er weer een mooi jaar van maken! 

 

Kees de Vries 

voorzitter 

 

 

 

 

 

 



Oudejaarstoernooi 

Zoals gebruikelijk was de dojo van Hikiwake op de laatste zondag van het jaar geopend voor 

het Oudejaarstoernooi. De bijnaam van dit toernooi (oliebollentoernooi) werd na afloop weer 

waargemaakt, want voor de judoka’s  en het publiek stonden de oliebollen klaar in de kantine. 

Er werd gestreden in twee poules en na afloop kon iedereen nog meedoen aan de Open 

Klasse. 

Er waren prachtige partijen te zien en alle partijen van het toernooi eindigden met een vol 

punt binnen de reguliere wedstrijdtijd. 

Na afloop was de uitslag in de poules als volgt: 

Poule A 

1e- Rahiem Kasiemkhan 

2e- Rob Kuin (Hikiwake) 

3e- Marijn Tromp (Hikiwake) 

 

Poule B 

1e- Douwe Baert 

2e- Sebastiaan Dekker (Hikiwake) 

3e- Maarten Tamis 

 



Vaantjeswedstrijden 

Eén keer in de maand judoën onze judoka’s tegen elkaar op de Vaantjeswedstrijden. Een 

mooie manier om te wennen aan wedstrijdjudo en op andere toernooien waar 

Hikiwakejudoka’s op de mat verschijnen, is te zien dat dit resultaat heeft. Er staan inmiddels 

al heel veel medailles en bekers bij onze judoka’s.  

Alle gescoorde judopunten worden bij elkaar opgeteld en voor iedere 100 punten krijg je een 

vaantje. 

Van alle judoka’s krijgt er altijd iemand de Vaantjeswisselbeker mee naar huis, dit kan zijn 

door getoonde inzet, een prachtige actie of iets anders waarmee die judoka zich op die dag 

heeft onderscheiden. 

De winnaars van de Vaantjeswisselbeker in het seizoen 2015-2016 waren: 

september: Thijs de Moel 

oktober: Luuk Meuge 

november: Meike Kollmer 

december: Sieme Tadic Fadjil 

januari: Milan Vlaar 

februari: Tim Vlaar 

maart: Domenique Laan 

april: Mees Meuge 

mei: Stijn Stam 

  
september            oktober 

  
november            december 



  
januari             februari 

  
maart             april 

 
mei 

 

 

 

 

 

 

 

 



Graduaties 

In het seizoen 2015-2016 was er tweemaal een kans voor een aantal judoka’s om een hogere 

band te halen. Op zaterdag 23 januari en op zaterdag 02 juli was onze dojo open. Iedere keer 

is dit weer een spannend moment voor alle judoka’s. De voorruimte zit vol met publiek, er zit 

een examencommissie naar je te kijken en dan mag je laten zien wat je allemaal kan. 

Gelukkig gaat het onze judoka’s altijd goed af en konden we dit seizoen veel hogere banden 

uitreiken: 

Op 23 januari zijn de volgende judoka’s geslaagd: 

Gele band (5e kyu) 

Finn Kok, Kick Stoop, Colin van Soelen, Milan Vlaar, Meike Kolmer, Sem Sneek, Sepp van 

Tol, Ramon Krijnen, Tim Vlaar, Rosalie Dusseau, Maxime Dusseau. 

 

 

Oranje band (4e kyu) 

Wout de Haan, Tess Kok, Giel Boon, Brent van Tol, Luuk Meuge, Thijs Liefhebber, Jord 

Schouten, Stef Dongelmans. 

 



 

 

Op 02 juli zijn de volgende judoka’s geslaagd: 

Gele Band (5e kyu) 

Mike Bakker, Thijs de Moel, Stijn Stam, Jelger Moerman, Job Snoek, Jacob Kolmer, Jasper 

Klomp. 

 

Oranje Band (4e kyu) 

Pieter Borst, Alissa Postma, Bas Jonkers, Sieme Tadic Fadjil, Max Limmen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Groene Band (3e kyu) 

Hessel Tadic Fadjil, Koen Karsten, Jelle Hessing. 

 

 

Blauwe Band (2e kyu) 

Paul Bot, Thijs Dongelmans, Kai Duijn, Seth Pronk, Floris Tromp, Peter Smit. 

 

 

 

 

 

 

 

 



WFJC / WFJJC 

Op zondag 20 maart 2016 was de slotronde van de Westfriese Judo Competitie, oftewel de 

WFJC. 

Het team van Hikiwake draaide vanaf het begin van de competitie bovenin mee. 

De grote concurrent voor het kampioenschap was het team van EBI-Sports en dit was ook de 

laatste tegenstander van Hikiwake. 

Het verschil tussen beide teams was heel klein, maar wel in het voordeel van Hikiwake. 

Bij een gelijkspel was Hikiwake kampioen en zou promotie naar de Tweede Klasse een feit 

zijn. 

Zoals al het hele seizoen bleek, waren Hikiwake en EBI-Sports aan elkaar gewaagd. 

Hikiwake won op de slotronde drie partijen en EBI-Sports won er vier, hierdoor hadden we 

allebei 16 competitiepunten en ook het aantal matchpunten over het hele seizoen was gelijk. 

Hikiwake kwam over het hele seizoen echter 12 judopunten te kort (405 tegen 417 voor EBI) 

en hierdoor werden wij tweede in de competitie. 

Volgend jaar gaan wij natuurlijk weer voor het kampioenschap in de Derde Klasse. 

Ook het jeugdteam van Hikiwake had deze zondag de slotronde voor de WFJJC. 

Ons jeugdteam was vorig seizoen gepromoveerd en dit was dan ook een erg zwaar seizoen 

voor onze judoka's. 

De tegenstanders zijn allemaal net wat sterker dan het vorige seizoen en dat was even 

wennen. 

Nadat alle punten waren opgeteld, bleek dat ons jeugdteam vijfde was geworden. 

 

 

 



Clubkampioenschappen 

Iedere maand kunnen onze judoka’s tegen elkaar judoën voor de punten en vaantjes, maar 

slechts één keer in het jaar gaat het om echte bekers en om de titel ‘clubkampioen’. 

Zondag 12 juni was het zover, om 10.00 uur begonnen de wedstrijden en de spanning voor de 

judoka’s en het publiek is net iets groter dan normaal. 

De kantine zat vol met publiek, de tribunes zaten vol en op de mat ging de strijd pas echt 

lekker los. Er waren vele spannende en mooie partijen te zien en aan het eind kon het rekenen 

beginnen, wie mag zich een jaar lang clubkampioen noemen in zijn/haar gewichtsklasse. 

De uitslag was als volgt: 

Poule A 

1e- Finn Kok 

2e- Colin van Soelen 

3e- Hidde Postma 

Poule B 

1e- Milan Vlaar 

2e- Thijs de Moel 

3e- Tim Vlaar 

Poule C 

1e- Job Snoek 

2e- Mike Bakker 

3e- Jelger Moerman 

Poule D 

1e- Tess Kok 

2e- Giel Boon 

3e- Bas Jonkers 

Poule E 

1e- Jelle Hessing 

2e- Luuk Meuge 

3e- Pieter Borst 

Poule F 

1e- Wout de Haan 

2e- Hessel Tadic Fadjil 

3e- Stef Dongelmans 

Poule G 

1e- Kai Duin 

2e- Alissa Postma 

3e- Thijs Liefhebber 

 



Poule H 

1e- Laurens Tromp 

2e- Floris Tromp 

3e- Thijs Dongelmans 

’s Middags om 13.00 uur begon de strijd tussen de senioren. De judoka’s die op tijd fit waren 

voor het kampioenschap waren Dave Oudejans (kampioen van 2014), Myron Best 

(titelverdediger), Rob Kuin en Sebastiaan Dekker. 

De strijd was nog nooit zo spannend geweest, maar liefst drie judoka’s hadden twee 

winstpartijen en één verliespartij. De einduitslag werd dus bepaald op onderling resultaat. 

Rob werd vierde, Dave werd derde, Sebastiaan werd tweede en de titel ‘Clubkampioen 2016’ 

was voor Myron Best. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Erelidmaatschap voor Arjen Best 

Op 18 november 2015 was de jaarlijkse algemene ledenvergadering van Hikiwake. 

Arjen Best nam na ruim 30 jaar afscheid van het bestuur.  

Arjen heeft 30 jaar les gegeven, heeft 30 jaar in het bestuur gezeten en is de houder van de hoogste 

dangraad van Hikiwake (4e dan).  

Kortom, onmisbaar voor de vereniging. 

 

Met de vrijwilligersbarbecue droeg het bestuur Arjen al voor als Erelid van Hikiwake en met de 

jaarvergadering konden alle aanwezigen hierover stemmen. 

Zoals verwacht werd Arjen unaniem tot Erelid benoemd. 

Onze voorzitter Kees de Vries kon na de stemming overgaan tot de officiële benoeming van Arjen als 

Erelid. 

 

Arjen, van harte gefeliciteerd en enorm bedankt voor jouw inzet en meer dan bijzondere bijdrage aan 

Hikiwake. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Notulen 

 
Ledenvergadering 18‐11‐2015 

Verzonden: per email 24‐11‐2015 

 

Aanwezig : Kees de Vries(vz), Dave van den Berg, Dave Oudejans, Arjen Best, Rob Kuin, 

Bart van den Berg, Piërre en Mariëtte Groot, Piet Koning, Sven Zandbergen en Jim Tromp 

(not). 

1. Kees opent de vergadering, terwijl de aanwezigen het jaarboek 2014/2015 

doornemen. Bart vd Berg heeft dit uiteraard weer goed verzorgd. 

2. Medeling : Geen 

3. Contributie: voor komend jaar vindt er (nog) geen verhoging plaats, aangezien het 

afgelopen seizoen met een klein positief resultaat is afgesloten (€ 200). 

4. De notulen van 20‐11‐2014 worden doorgelezen en goedgekeurd, met dien verstande 

dat punt 8 niet geheel correct is. Er staat dat Dave Oudejans aftreedt als lid van de 

kascommissie. Dit moet zijn Dave vd Berg. 

5. Jim Tromp treedt af als bestuurslid, en stelt zich wederom herkiesbaar. 

6. Arjen Best treedt af als bestuurslid en vice‐voorzitter, en zal worden opgevolgd door 

Dave Oudejans. 

7. Besluit toekenning erelidmaatschap: wegens zijn jarenlange inzet en verdiensten voor 

Hikiwake wordt het erelidmaatschap toegekend aan Arjen Best. Dit besluit wordt met 

algemene stemmen aangenomen. 

8. De kascommissie, te weten Sven Zandbergen en Dave Oudejans, heeft de kascontrole 

uitgevoerd, en de jaarstukken over de periode tot en met 31 juli 2015 gecontroleerd 

en op 24 oktober 2015 goedgekeurd. De kascommissie adviseert de algemene 

ledenvergadering decharge te verlenen aan het gehele bestuur, wat met algemene 

stemmen wordt aangenomen. Dave Oudejans treedt af als lid van de kascommissie. 

Arjen Best meldt zich spontaan aan voor een periode van 2 jaar. Dit wordt met 

algemene stemmen aangenomen. 

9. Financieel overzicht: In het verslagjaar is een positief resultaat behaald van ruim € 

200. De noodzaak van aanvullende gelden in de vorm van Kickboxen, Sponsorgelden 

en Club van 100 blijft onverminderd nodig om te overleven. 

10. Rondvraag: Rob Kuin stelt voor om middels reclameborden in de dojo misschien wat 

meer gelden binnen te halen. Dit zal worden bestudeerd. Arjen Best zou het financieel 

overzicht willen uitbreiden met een overzicht van voorgaand jaar, zodat een beter 

vergelijk mogelijk is. Dit zal de volgende keer meegenomen worden. Mariëtte Groot 

wil graag weten voor wanneer de schrobmachine (via de Rabobank gesponsord) moet 

worden aangeschaft. Deze dient voor mei 2016 te zijn aangeschaft. Kees gaat offertes 

aanvragen. 

Opmeer, 24 november 2015 


