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De breedgeschouderde Grol komt
ter ere van de vijfenveertigste ver-
jaardag van Hikiwake een drietal
clinics geven. Nadat de vereniging
in het verleden al eens andere groot-
heden van de tatami als Wim Ruska,
Maarten Arens, Dennis van der
Geest en Mark Huizinga over de

vloer had, is Kees de Vries verheugd
dat hij Grol aan dit rijtje kan toevoe-
gen. „Hij is de laatste jaren toch wel
het uithangbord van het Nederland-
se judo geweest. Ik vind het gewel-
dig dat zo’n topjudoka bij deze klei-
ne vereniging aanwezig is”, aldus de
trotse voorzitter. 

Inspiratie
Het was niet moeilijk voor De Vries
om Grol naar Hoogwoud te halen.
„Toen ik hem vertelde dat onder an-
dere Wim Ruska en Dennis van der
Geest hier ook al eens waren geweest
zei hij gelijk ja”, vertelt De Vries.
Zijn aanwezigheid helpt de kleine
vereniging hopelijk meer leden te
krijgen, gaat de voorzitter verder:
„Maar ik hoop op deze manier niet
alleen de aandacht te vestigen op de
club, ik hoop ook dat onze jongste
leden geïnspireerd raken door Grol
om nog lang met judo door te gaan.”
Dat laatste lijkt in ieder geval van

toepassing op de deelnemers aan de
eerste clinic van de dag, de kinderen
tot acht jaar. De twintig aanwezige
jongens en meisjes luisteren aan-
dachtig naar de uitleg van de oefe-
ningen die Grol voor vandaag heeft
bedacht. Er wordt gegooid, geval-
len, gekropen en zelfs gedanst op de
judomat en de kinderen hebben
stuk voor stuk zichtbaar plezier in
de les. Op het einde krijgen zij nog
de kans om de regerend Europees
kampioen op de knieën te krijgen.
De achtjarige Hidde Postma is daar-
in meer dan succesvol en houdt de
judoreus zelfs een aantal seconden
in een stevige houdgreep. „Ik dacht
eigenlijk dat ik zou gaan verliezen.
Het is echt een heel grote man, maar
toch won ik”, aldus de stralende
Hidde.

Terugkeer
Een glimlach toveren op de gezich-
ten van de kinderen was precies wat

Grol voor ogen had. „Ik kom hier
vandaag niet specifiek om deze kin-
deren wat te leren. Ik wil gewoon
dat ze lekker bezig zijn en plezier
hebben in het judoën”, aldus Grol.
Juist dat plezier in judo heeft hem
zelf doen besluiten, nadat hij tij-
dens de Olympische Spelen in Rio de
Janeiro nog aankondigde te stop-
pen, om toch professioneel te blij-
ven judoën. „De laatste maanden
waren een rollercoaster van emoties.
Ik ben geopereerd aan mijn schou-
der en ik voel me nu stukken beter.
Het gevoel is er dat ik zeker nog een
paar jaar door kan en op hoog ni-
veau kan judoën”, zegt Grol. „Ik mis
bovendien de wedstrijdspanning en
het elke dag bezig zijn met judo.”
Na afloop van de clinic voor de kin-
deren tot acht jaar, kregen de kinde-
ren tot vijftien jaar en de senioren
nog een training van Grol. Het
maakte een succesvol verjaardag-
feest van Hikiwake.

De achtjarige Hidde Postma neemt de grote Henk Grol in een stevige houdgreep FOTO: THEO GROOT

Topjudoka geeft clinics ter ere van het 45-jarig bestaan van Hikiwake

Grol luistert feest op
Frank van der Meijden

Hoogwoud ✱ Zaterdagmiddag,
13.15 uur. Het is een drukte van je-
welste bij judovereniging Hikiwake
in Hoogwoud. Terwijl de aanwezige
ouders luidkeels genieten van een
goed gesprek en een kop koffie ren-
nen er twintig dolenthousiaste klei-
ne judoka’s heen en weer door de
zaal in sporthal De Weyver. Maar
dan is het opeens muisstil. Door de
deur komt een imposante verschij-
ning binnen. Het is drievoudig Eu-
ropees kampioen en tweevoudig
winnaar van olympisch brons: Henk
Grol. 

Oegstgeest ✱ In biljartcentrum
BCO in Oegsteest heeft Klaas
Neuvel uit Grootebroek zich
geplaatst voor het Nederlands
kampioenschap libre derde
klasse. De biljarter van BV Het
groene laken uit Lutjebroek
werd overtuigend kampioen in
de gewestelijke finale.
Neuvel eindigde op twaalf
matchpunten en scoorde een
moyenne van 3,21. Zijn hoogste
serie was achttien. Kees Jong,
eveneens uit Grootebroek werd
zesde met zes matchpunten en
een gemiddelde van 2,72.
Het NK is op 6,7 en 8 januari
2017 in het Friese Lollum.

Sam van Etten
vierde op NK
Haarlo ✱ Tijdens het NK ere-
klasse ankerkader 71/2 in Haarlo
is Horna-biljarter Sam van Etten
vierde geworden. Het biljartta-
lent uit Schermerhorn speelde
iets te wisselvallig om zich in de
strijd om de prijzen te mengen.
De jongeling behaalde acht
matchpunten en eindigde op
een moyenne van 22.76. Kampi-
oen werd Limburger Raymund
Swertz. Evenals twee weken
geleden in het 47/2 heerste de
alleskunner uit Afferden ook in
het moeilijkere spelsoort 71/2. In
de finale versloeg hij Michel van
Silfhout in twee beurten.
Van Etten was na afloop niet
helemaal tevreden over zijn
prestatie. „Ik heb teveel kansen
laten liggen en dat is jammer.
Maar dit is een moeilijke disci-
pline en het was moeilijk mate-
riaal. Bij vlagen speelde ik lek-
ker, maar overall was het ge-
woon niet goed genoeg.”

Nederlaag voor
badmintonners
Waddinxveen ✱ De badminton-
ners van Aevum De Flinters
hebben een nederlaag moeten
slikken. In Waddinxveen verlo-
ren de Grootebroekers met 5-3
van Invictus.
Bart Reus maakte als vervanger
van Damian Veerman zijn de-
buut in de tweede divisie. Net
als Rogier Folmer wist hij zijn
enkelpartij niet te winnen, een
tegenslag die de dames van De
Flinters even later weer goed
maakten door Pauline Keemink
en Marjan de Jong te kloppen.
Het verschil werd uiteindelijk
gemaakt in de dubbelspelen.
Deze gingen beiden naar de
thuisclub, die daarmee de winst
naar zich toe trok.
Door de nederlaag staan de
Grootebroekers nu op een vijfde
plaats in de tweede divisie. De
eerstvolgende wedstrijd is uit
bij nummer twee Almere BV 4.

Klaas Neuvel
plaatst zich
voor NK libre

zou dat boven verwachting zijn’’,
zegt de rijdster van de Artecef-ploeg
die vorig jaar vanwege een blessure
lang aan de kant stond. Dit jaar ont-
brak Buurman ook tijdens de eerste
drie marathons. ,,Afgelopen zomer
was ik het plezier in het schaatsen
helemaal kwijt. In augustus en sep-
tember heb ik amper getraind. De
derde wedstrijd van dit seizoen zou

De Wervershoofse verschijnt aan de
start in Hoorn, maar de finish zal zij
er vermoedelijk niet halen. ,,Anders

ik rijden, maar die kwam te vroeg.’’
In de vierde en vijfde wedstrijd
moest Buurman de strijd al vroeg
staken. ,,Ik moet accepteren dat ik
nu de finish nog niet haal, maar dat
is lastig als je zo competitief bent in-
gesteld. In Hoorn wil ik per se rijden
vanwege het thuispubliek. Reden
we zaterdag in Tilburg dan was ik
waarschijnlijk niet gestart.’’

KPN Marathon Cup Hoorn

’Lastig te accepteren dat je de finish niet haalt’
Hoorn ✱ Het marathonpeloton
strijkt zaterdag neer op ijsbaan De
Westfries. In aanloop naar de zesde
wedstrijd om de KPN Marathon
Cup blikt dagelijks een West-Friese
schaatser vooruit op deze thuiswed-
strijd. Vandaag: Lisanne Buurman.


