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SENIOREN KAMPIOEN Martin Schonewille heeft eindelijk een opvolger

door Peter Schoeber

D

Voor het eerst sinds
25 jaar keerde een
mannelijke judoka bij
een NK voor senioren
met een gouden me-
daille terug naar Lim-
burg. De opvolger
van Martin Schone-
wille komt uit Roer-
mond en heet Jordy
Bakkes.

D e Limburgse judoka’s
zorgden afgelopen week-
einde in Rotterdam voor
een historisch moment.

Maar liefst zeven medailles werden
gewonnen tijdens het NK voor se-
nioren. Een ongekend aantal. En
eindelijk was er weer eens een gou-
den plak voor een mannelijke judo-
ka. Jordy Bakkes uit Roermond
deed in de gewichtsklasse tot 66 ki-
logram een geslaagde greep naar de
macht en zorgde daarmee voor een
uniek moment. Voor het eerst
sinds de jaren tachtig kent Limburg
ook bij de mannen een Nederlands
kampioen.
De voorganger van Bakkes is Mar-
tin Schonewille uit Heerlen. Die
won in 1986 de nationale titel en
zag zaterdag in het Topsportcen-
trum zijn opvolger aan het werk.
Op en rondom de tatami toont de
17-jarige Bakkes veel bravour. En
laat hij graag zijn spierballen zien
aan de omgeving. Buiten de mat
blijft van het macho gedrag weinig
over.

In de sportschool van Eddie van de
Pol in Helmond maakt de Roer-
mondenaar zelfs een wat bedeesde
indruk. Na vier gouden medailles
bij de jeugd won Jordy Bakkes zijn
eerste gouden plak bij de senioren.
„Iedere nationale titel betekent veel
voor me. Deze voelt niet anders
dan de vorige medailles, die ik bij
de aspiranten en junioren gewon-
nen heb”, zegt hij op nuchtere

toon. Na zijn gewonnen finale in
Rotterdam tegen Cunnar Kops (in
de golden score, de extra tijd) gin-
gen twee vingers de lucht in. Zodat
iedereen kon zien dat er maar één
de sterkste is. En dat is Jordy Bak-
kes. Na een knuffel van coach Van
de Pol ging hij direct naar zijn
ouders Edwin en Georgette. De
gouden plak is ook voor hen, zegt
de judoka. „Ze zijn heel belangrijk
voor me. Pa brengt me overal naar
toe en mijn moeder houdt steeds
rekening met mij. Het is de liefde

voor mijn ouders.”
De judoka begon als zesjarige bij
Kai in Sho in Roermond. Daar
werd Bakkes gevormd door Nol
Hofman. Ruim drie jaar geleden
maakte hij de overstap naar Eddie
van de Pol in Helmond. Op weg
naar het NK in Rotterdam trainde
Bakkes onder leiding van beide trai-
ners. Met respect spreekt Bakkes
over Hofman, die zaterdag, in een
hoekje hoog in het Topsportcen-
trum, een traantje moest wegpin-
ken. Bakkes op zijn beurt zocht bij

het verlaten van de mat oogcontact
met Hofman en stak de duim om-
hoog. „De afgelopen tijd heb ik bij
Eddie én Nol keihard getraind. Hoe-
wel Eddie nu mijn coach is, heb ik
veel te danken aan Nol.”

Eigenlijk was het een soort come-
back voor Bakkes. Al vindt de Roer-
mondenaar zelf dat hij nooit weg is
geweest. Wel was het afgelopen
jaar erg stil. Omstandigheden in de
thuissituatie waren er debet aan
dat het minder goed met hem ging.

Het zijn privé-zaken, die niet in de
media thuishoren, zegt Bakkes.
„Het is een tijdje minder met me
gegaan. Ik had minder zin om te
trainen. Het fanatieke was weg. Af-
gelopen zomer heb ik de draad
weer opgepakt. Ik wilde een nieu-
we start maken. Met de wedstrijd-
ploeg van Eddie van de Pol ben ik
naar Polen geweest. Tijdens die sta-
ge vond ik mijn plezier terug. Na al-
le sores ben ik er sterker uitgeko-
men.”
Dat vindt Eddie van de Pol ook.

„Jordy is erg explosief. Inmiddels is
er meer rust in zijn hoofd. Kan Jor-
dy op de juiste momenten toe-
slaan. Hij is in zijn klasse de beste
van Nederland. Jordy is zó com-
pleet en judoot met veel gevoel. Hij
is in staat om tijdens trainingen
diep te gaan. Zijn lichaam pijn te
doen. Dat kunnen er maar weinig.”
De komende twee juniorenjaren
zijn belangrijk voor Bakkes. Het
WK is een doel, deelnemen aan de
Olympische Spelen een droom. En
daar werkt hij hard voor.

Roermondenaar Jordy Bakkes is de eerste Limburgse winnaar bij een NK voor senioren sinds 1986.  foto John Peters


