
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Jaarboek 2016-2017 

Voorwoord van de voorzitter 
 

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

 

Wat was het een feest vorig jaar tijdens ons 45 jarig bestaan. 

We kregen onze burgemeester op bezoek die mooie woorden sprak over onze vereniging, het 

judo en natuurlijk Henk Grol. Henk Grol hadden we uitgenodigd om een clinic te komen 

geven aan onze jeugd en daarna gaf hij een clinic aan de senioren. Hij wilde vooral dat de 

judoka’s lekker bezig waren en plezier hadden in het judo. Dat is hem die middag zeker 

gelukt. ’s Avonds was er een feestavond voor de senioren, de vrijwilligers en onze club-van -

100. Op naar de 50 jaar met elkaar!  

 

Hikiwake heeft in verhouding tot andere kleine verenigingen hoge Dan judoka’s. Afgelopen 

seizoen hebben we weer twee judoka’s die hun band tot een niveau hoger wisten te brengen. 

Rob Kuin haalde zijn zwarte band (eerste Dan) en Myron Best haalde zijn tweede Dan. 

Gefeliciteerd mannen. 

Ik hoop jullie volgend jaar mee te kunnen delen dat we een derde judoka binnen onze 

vereniging hebben die zijn vierde Dan heeft gehaald. Er is iemand heel hard aan het trainen en 

in november heeft hij zijn examen. Veel succes Sven! 

 

De ouderen in de Westfriese Competitie doen het in de derde klasse nog altijd goed. 

Het hele seizoen konden we de 7 judoka’s in het team niet ingevuld krijgen. Toch wisten de 

mannen uiteindelijk de derde plaats te veroveren. Bijzonder knappe prestatie met geen enkele 

keer een compleet team op de mat. 

 

Afgelopen jaar hebben we het oudejaarstoernooi afgelast vanwege de geringe opkomst. 

Dat vonden we erg jammer, omdat ons toernooi juist een kans is om tot en met de bruine band 

te kunnen knokken tegen andere gelijkgestelden. Juist een toernooi voor de judoka die nog 

wedstrijdervaring op wil doen. Waarschijnlijk wordt de animo daarvoor steeds minder. 

Aankomend jaar vallen kerst en oudejaarsdag erg ongunstig. We gaan kijken of een 

oudejaarstoernooi haalbaar is. 

 

De clubkampioenschappen werden vel bevochten zowel ’s morgens als ’s middags. 

De vraag is altijd weer wie wordt de clubkampioen in zijn of haar poule? 

En voor de middag is de vraag: wie gaat er met de felbegeerde wisselbeker naar huis? 

’s Middags was Myron Best oppermachtig in al zijn partijen. Er was geen enkele discussie, al 

zijn partijen won hij met vol ippon. Myron heeft de wisselbeker nu 3 keer op rij gewonnen en 

daarom is de wisselbeker dan ook definitief van Myron. Sebastiaan Dekker werd wederom 

tweede, Rob Kuin werd derde en Ralf Rijswijk werd vierde en verdiende daarmee een 

welverdiende medaille. 

 

Al een paar jaar mogen we ons gelukkig prijzen met een aantal schoonmaakmoeders. We 

hebben daarom iedere week weer heerlijke schone kleedkamers, toiletten en voorruimte. 

Veel dank daarvoor dames!  

 

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

voor jullie inzet! We gaan er wéér een mooi jaar van maken! 

 

Kees de Vries 

Voorzitter 
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Facebook 

 

Sinds een paar jaar heeft Hikiwake ook een Facebookpagina. Om een idee te krijgen van de 

publiciteit dat zoiets simpels kan opleveren, hieronder alle verslagen van het seizoen 2016-

2017 die op Facebook zijn geplaatst met het aantal hiermee bereikte personen.  

 

Danexamen Rob en Myron  2609 

 

Lentejudotoernooi 21-05-2017 1446 

 

45-jarig bestaan/Henk Grol  1348 (verdeeld over verschillende stukjes) 

 

Vaantjes 12-03-2017   1256 

 

Clubkampioenschappen 2017 1141 

 

Propertoernooi 09-04-2017  1044 

 

Graduaties juli 2017   814 

 

Vaantjes 15-01-2017   781 

 

Vaantjes 11-12-2016   672 

 

Toernooi Hensbroek 29-01-2017 525 

 

Slotronde WFJC   465 

 

Vaantjes 12-02-2017   456 

 

Vaantjes 02-04-2017   450  

 

Vaantjes 06-11-2016   407 

 

Vaantjes 09-10-2016   400 

 

Gabberweek 2017   399 

 

Vaantjes 14-05-2017   346 

 

Graduaties januari 2017  254 

 

Vaantjes 11-09-2016   188 

 

 

 

 

 

 

 



 

Jaarboek 2016-2017 

 

 

Hieronder nog één keer het winnende verslag van onze Social-Media-Kampioenen: 

 

1e en 2e dan voor Rob Kuin en Myron Best!!! 

Op zaterdag 3 december gingen twee judoka’s van Hikiwake op weg naar Beverwijk voor hun 

danexamen. 

Rob Kuin legde het examen voor de 1e dan af en Myron Best ging op voor zijn 2e dan. 

Rob en Myron zijn door onze 4e dan Arjen Best klaargestoomd voor hun examen. 

Zowel Rob als Myron deden een volledig technisch examen, wat naast het vrije werk betekent 

dat je de benodigde serie kata’s moet laten zien. 

Voor de 1e dan betekend dit de eerste 3 serie’ s (van de 5) van het Nage No Kata (vorm van 

worpen) en het vrije werk bestaande uit: verschillende worpen, overnames en combinaties bij 

het staande werk en aangevuld met het grondwerk, houdgrepen, armklemmen en 

verwurgingen. 

Voor de 2e dan zijn de eisen hoger en moet het volledige Nage No Kata aangevuld met het 

Gonosen No Kata, dit zijn 12 overnames op verschillende staande aanvallen. En uiteraard is 

er ook het vrije werk van de staande worpen en het grondwerk. 

Beide judoka’s kregen de complimenten van de examencommissie omdat ze een mooi en met 

name judoënd examen hadden laten zien. 

Hikiwake feliciteert Rob en Myron met deze fantastische prestatie. 
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Graduaties 

 

Op 23 januari 2017 mochten weer een aantal judoka’s hun examen afleggen voor een hogere 

band. 

Omdat er deze keer niet zo veel kandidaten waren, is besloten om de examens op de les af te 

leggen. 

Iets minder publiek dan normaal gesproken dus, maar voor de judoka’s niet minder spannend. 

Je wilt toch geen fouten maken als je alles wat je kan, laat zien aan de leraar. 

Afgelopen week zijn de volgende judoka’s geslaagd voor hun hogere band: 

Gele Band (5e kyu) 

Noah Veldman 

Julian Hoevenaar 

Hidde Postma 

Mees Meuge 

Oranje band (4e kyu) 

Floor Buijink 

Op 01 juli 2017 mocht er weer een grote groep judoka’s proberen om een hogere band te 

halen. 

De examens werden afgenomen door meester Sven en meester Rob en alsof dat nog niet 

spannend genoeg was, de kantine zat volgepropt met vaders, moeders, broertjes, zusjes, opa’s 

en oma’s die je ook nog eens het hele examen goed in de gaten hielden. 

Nadat iedereen het valbreken, houdgrepen en andere grondtechnieken, heupworpen, 

schouderworpen en beenworpen had laten zien, hadden meester Sven en meester Rob 

gelukkig niet heel lang nodig om te beslissen of de examens goed genoeg waren. 

De volgende judoka’s kregen hun nieuwe band uitgereikt: 

De gele band (5e kyu) 

Teun Nederpel 

Taco Dijkstra 

Mic Haisma 

Dominique Laan 
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De oranje band (4e kyu) 

Colin van Soelen 

Job Snoek 

Jasper Klomp 

Mike Bakker 

Rosalie Dusseau 

Thijs de Moel 

Finn Kok 

Sem Sneek (wordt op de les bevorderd) 

 

 

De groene band (3e kyu) 

Luuk Meuge 

Wout de Haan 

Stef Dongelmans 

Giel Boon 

Tess Kok 

Thijs Liefhebber (wordt op de les bevorderd) 
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Op maandag 12 juni is er is aan een judoka van Hikiwake een bruine band (1e kyu) uitgereikt. 

De laatste stap voor de zwarte band, dus een mooie prestatie.  

Laurens Tromp kreeg zijn bruine band uitgereikt door Erik Burggraaf.  
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WFJC 
 

Het judoteam van Hikiwake deed natuurlijk ook dit seizoen weer mee met de West Friese 

Judo Competitie. 

Het Westfriese is er wel een beetje vanaf, want er doen verenigingen mee uit heel Noord-

Holland. 

 

Zoals ieder jaar deed Hikiwake ook dit jaar weer mee voor een podiumplek. 

Hikiwake heeft het hele seizoen in de top drie gestaan en de bedoeling was natuurlijk om dit 

op de slotronde vast te houden zodat wij weer een mooie beker hebben voor onze prijzenkast. 

 

De slotronde werd gehouden op zondag 26 maart in Beverwijk. 

Hikiwake moest tegen de nummers één (Cees Veen) en twee (Toradoshi) van de competitie 

en helaas waren zij te sterk. 

De strijd tegen de nummer vier (Landsmeer) werd wel gewonnen. 

 

Al met al meer dan genoeg voor de derde plaats in de Derde Klasse en een mooie beker. 

Volgend seizoen doet Hikiwake natuurlijk ook weer mee en dan gaan we kijken of we weer 

een gooi kunnen doen naar het kampioenschap. 
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Clubkampioenschappen 

Eindelijk was het weer zover, zondag 18 juni 2017 was eindelijk aangebroken. 

Het seizoen duurt nog een maandje, dus was het weer de hoogste tijd voor de jaarlijkse 

Clubkampioenschappen. 

De poules worden iets strenger ingedeeld dan met de maandelijkse vaantjeswedstrijden, als je 

nu je poule wint, ben je immers een jaar lang clubkampioen in jouw gewichtsklasse. 

Om 10.00 uur stonden alle judoka’s op de mat, zat de tribune vol en dus konden de 

wedstrijden beginnen. 

Na afloop werden alle punten opgeteld en bleek dat de volgende judoka’s in de prijzen waren 

gevallen: 

Poule A 

1e – Mees Meuge 

2e – Stijn Stam 

3e – Marcel Douwes 

4e – Martin Dol / Enno Wijkstra 

Poule B 

1e – Teun Nederpel 

2e – Martijn Douwes 

3e – Hidde Postma 

4e – Finn Bijvoet 

Poule C 

1e – Thijs de Moel 

2e – Finn Kok 

3e – Colin van Soelen 

4e – Jacob Kollmer 

Poule D 

1e – Jelger Moerman 

2e – Maxime Dusseau 

3e – Floris Kleijer 

4e – Marleen Douwes 

Poule E 

1e – Giel Boon 

2e – Sem Sneek 

3e – Bas Jonkers 

4e – Job Snoek / Dominique Laan 

Poule F 

1e – Tess Kok 

2e – Luc Bijvoet 

3e – Rosalie Dusseau 

4e – Luuk Meuge / Mark Douwes 
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Poule G 

1e – Julian Hoevenaar 

2e – Stef Dongelmans 

3e – Jasper Klomp 

4e – Pieter Borst 

Poule H 

1e – Tijs Liefhebber 

2e – Koen Karsten 

(poule G en H hebben allemaal tegen elkaar gedraaid, maar zijn voor de einduitslag in tweeën 

gedeeld). 

‘s Middags gingen de junioren en de senioren van Hikiwake de mat op. 

De einduitslag van de juniorenpoule was als volgt: 

1e – Laurens Tromp 

2e – Floris Tromp 

3e – Thijs Dongelmans 

4e – Jesse Kleijer 

Bij de senioren moest de regerend kampioen Myron Best het opnemen tegen de volgende 

uitdagers: Maurice Dusseau, Ralf Rijswijk, Sebastiaan Dekker en Rob Kuin. 

Myron was weer in een bloedvorm en wist al zijn partijen binnen één minuut te winnen. 

De titel ‘Clubkampioen van Hikiwake’ was dus voor de derde achtereenvolgende keer voor 

Myron. 

 

  Poule A          Poule B 
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  Poule C          Poule D 

  Poule E          Poule F 

 

  Poule G          Poule H 
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   Junioren          Senioren 
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Overige toernooien 
 

Zondag 29 januari 2017 was het individueel jeugdtoernooi in Hensbroek. 

De opkomst was een stuk beter dan vorige jaren, en in elke gewichtsklasse was een leuk 

deelnemersveld. 

 

Namens Hikiwake deden tien judoka's mee: Stijn Stam, Mees Meuge, Finn Kok, Thijs de 

Moel, Jelger Moerman, Sem Sneek, Tess Kok, Koen Karsten, Maxime Dusseau en Julian 

Hoevenaar. 

 

Uiteindelijk vielen er twee judoka's van Hikiwake in de prijzen. 

Tess Kok en Koen Karsten werden beiden verdiend kampioen in hun klasse. 

 

 
 

 

Zondag 9 april 2017 was het weer zover: het jaarlijkse Proper Ontwikkelingstoernooi in 

Wognum. Dit is een individueel toernooi waarbij judoka's vooral tegenstanders van andere 

clubs tegenkomen.  

Uiteraard is dit leuk, maar voor veel judoka's toch ook wel een beetje spannend. 

 

Namens Hikiwake deden dit jaar 10 judoka's mee: Stijn Stam, Finn Kok, Mees Meuge, Mike 

Bakker, Tess Kok, Julian Hoevenaar, Noah Veldman, Rosalie Dusseau, Maxime Dusseau en 

Thijs de Moel. De judoka's van Hikiwake bleken goed uitgeslapen, ze lieten goed judo zien, 

en maar liefst zes judoka's wisten een prijs te bemachtigen. 

 

Mike Bakker en Rosalie Dusseau wonnen beiden alle vijf hun partijen in de poule en werden 

daarmee kampioen in hun klasse. 

Julian Hoevenaar en Finn Kok werden knap tweede en voor Tess Kok en Mees Meuge waren 

er zwaar bevochten derde plaatsen. 
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Op de (zonnige) zondag 21 mei 2017 vond het Lentejudotoernooi in Uitgeest plaats. 

Namens Hikiwake deden zeven judoka's mee: Mees Meuge, Finn Kok, Thijs de Moel, Tess 

Kok, Giel Boon, Mike Bakker en Julian Hoevenaar. 

 

Door alle judoka's werd goed geknokt en het was een leerzame dag. 

Uiteindelijk vielen drie judoka's van Hikiwake in de prijzen. 

 

Mike Bakker werd knap eerste in zijn poule en mocht een mooie grote beker mee naar huis 

nemen. 

 

Mees Meuge en Finn Kok zaten in een zware poule met maar liefst zeven judoka's. 

De nummer één in deze poule won overtuigend al zijn partijen, maar daarna volgde drie  

http://www.hikiwake.nl/wp-content/uploads/2017/04/Propertoernooi-1.jpg
http://www.hikiwake.nl/wp-content/uploads/2017/04/Propertoernooi-2.jpg
http://www.hikiwake.nl/wp-content/uploads/2017/04/Propertoernooi-3.jpg
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judoka's die vier van de zes partijen hadden gewonnen, waaronder onze Finn en Mees. 

Uiteindelijk bleek Mees op judopunten (won alles met Ippon) tweede te zijn geworden en 

Finn werd (eveneens op judopunten) derde. 
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Notulen 
 

Ledenvergadering 19-11-2016 

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

Piërre Groot, Sven Zandbergen, diverse (ex)leden en genodigden voor de feestavond i.v.m. 45 

jarige bestaan, en Jim Tromp (not) .  

 

1. Kees opent de vergadering, terwijl de aanwezigen het jaarboek 2015/2016 doornemen. 

Zoals inmiddels bekend is, ziet het door Bart vd Berg verzorgde jaarboek er weer uit 

als een plaatje.   

2. Mededelingen : Geen 

3. Contributie: Voorgesteld wordt de contributie voor het komend seizoen niet te 

verhogen, tenzij de financiële situatie daartoe neigt. Het afgelopen seizoen is met een 

klein positief resultaat afgesloten (€ 300).    

4. De notulen van 18-11-2015 worden doorgelezen en goedgekeurd.  

5. Kees de Vries treedt af als bestuurslid en voorzitter, en stelt zich wederom verkiesbaar. 

Dit wordt goedgekeurd.   

6. Bart vd Berg treedt af als bestuurslid en zal worden opgevolgd door Rob Kuin. Dit 

wordt goedgekeurd. Bart zal nog wel de pr/sociale media blijven verzorgen. Bart is 

vanaf 18-11-1993 bestuurslid geweest. Hij heeft in 1997 nog een EHBO cursus 

gevolgd, en was in het jaar 2000 clubkampioen. Bart wordt bedankt voor zijn tomeloze 

inzet.   

7. De kascommissie (Arjen Best en Sven Zandbergen) brengt verslag uit. Arjen Best 

verzoekt de leden de penningmeester te dechargeren voor zijn beleid over de periode 1 

augustus 2015 tot en met 31 juli 2016. Sven treedt uit de kascommissie en zal worden 

opgevolgd door Bart vd Berg. Dit wordt goedgekeurd. 

8. Rondvraag: Myron Best vraagt wederom wanneer er klimtouwen in de dojo worden 

geplaatst. Dit zal binnenkort worden opgepakt 

 

 

Niets meer aan de orde zijnde wordt de vergadering gesloten 

 

Opmeer, 20 november 2016 

 


