MASTERTITEL

zelf nog van alles gewisseld wordt. Ik kan daar slecht

Wij hebben afgesproken in het luxe kantoor van

tegen want ik wil mijn werk goed doen. Als presentator

‘Masters in Finance’ aan de Schiekade in Rotterdam.

ben je natuurlijk het gezicht van het gala, maar ik ben

Raimond Honig heeft zich als directie adviseur ver-

afhankelijk van de organisatie. Nee, daar heb ik geen

bonden aan dit kantoor. De selfmade zakenman met

trek meer in. Ik zal alleen nog de studentengala’s van

een mastertitel in bedrijfskunde heeft enkele jaren

Sander Brinkhuijsen doen. Dat is altijd gezellig en goed

geleden zijn eigen detacheringsbedrijf verkocht en

geregeld. Met die ‘mega matchmaking gala’s’ ben ik

was tot voor kort vooral bezig met opleiden van Credit

echt wel klaar”.

Professionals. Maar het bloed kruipt waar het niet gaan
kan en ‘Masters in Finance’ wist hem te strikken, “en
voor dat je het weet werk je weer fulltime in dit mooie

“Met die ‘mega matchmaking gala’s’
ben ik echt wel klaar”.

bedrijf, zegt hij met een grote lach.

TEKST: MILCO LAMBRECHT FOTO’S: FARIL JAFAR/ARCHIEF RAIMOND HONIG

Multitasker in de vechtsportwereld!

RAIMOND
HONIG
Velen zullen hem direct herkennen als de goedlachse ring announcer met de vlotte babbel.
Al decennia lang leidt hij op geheel eigen wijze de vaak chaotische vechtsportgala’s
in goede banen. Een talent dat hem ook in het maatschappelijk leven ver heeft gebracht.
Raimond Honig (49) is veel meer dan de presentator in de ring.
Een ‘multitasker in de vechtsportwereld’ en een meer dan geslaagd zakenman.
Een uitzondering in de wondere wereld van het Muay Thai Kickboksen.
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FATSOEN EN RESPECT

ANEKDOTES

Zo, de toon is gezet. Raimond Honig legt in een kort

Raimond Honig is welbespraakt. In feite is dat een

statement het sluimerende probleem rond de kick-

understatement, want de geboren salesman in hem zou

boksgala’s bloot. Gala’s met zoveel wedstrijden zijn per

zand in de woestijn en ijsjes op de Noordpool kunnen

definitie rommelig en vragen om problemen. Ik kan

verkopen als het nodig zou zijn. Zijn vlotte manier van

alleen maar instemmend knikken. Ook de sfeer in en

praten en innemende persoonlijkheid hebben hem in

rond de ring is veranderd. Ook daarin vinden wij elkaar.

ieder geval ver gebracht. Natuurlijk was ik de naam van

Het fatsoen en respect van de vechters en de coaches

Raimond Honig wel eens tegengekomen, maar in de

is vaak ver te zoeken. Raimond Honig: “Al met al een

ruim 30 jaar in de vechtsportwereld die wij beiden in-

mooi moment om te stoppen. Ik heb het nu ruim 25

middels achter de rug hebben, hebben onze paden zich

jaar gedaan. Het begon ooit om Ruud de Ronde uit de

nog nooit gekruist. Tot vandaag dan. Wij hebben dan ook

brand te helpen toen zijn ringspeaker had afgezegd.

wat in te halen en de namen van gemeenschappelijke

Dat beviel klaarblijkelijk zo goed dat ik daarna steeds

kennissen en anekdotes vliegen over tafel.

weer gevraagd werd”.

‘Raimond Honig is welbespraakt.
In feite een understatement,
want de salesman verkoopt zand
in de woestijn en ijsjes op de
Noordpool als het nodig is’

RUUD DE RONDE
De naam van Ruud de Ronde is gevallen. De laatste
jaren is het stil rond de Rotterdamse kickbokspionier,
maar de oudere lichting kickboksers kennen zijn naam
zeker nog. Raimond Honig trainde jarenlang onder
leiding van de gelouterde trainer die zijn grootste suc-

CORONA VIRUS

cessen behaalde met Stjepan Veselic. Ruud de Ronde

Toch hangt er een bepaalde spanning in de lucht. Zeker

kwam uit de leerschool van Jan Plas. De Mejiro Gym

niet tussen ons, maar het is de dag waarop de regering

stijl bracht hij over in zijn Pattaya Gym, een iconische

maatregelen afkondigt dat sportscholen in verband met

Rotterdamse kickboksschool in de jaren ’90 en 2000.

het corona virus beperkt dicht moeten. Enkele dagen
later zou het slot er helemaal op gaan. Beiden vrezen

TAEKWONDO

wij wat voor wat er staat te gebeuren want veel sport-

Raimond Honig gaat even terug in de tijd. “Zoals velen

scholen hebben niet veel vet op de botten. Hoe lang

ben ik ook getriggerd voor de vechtsporten door Bruce

zullen zij het kunnen volhouden? Wat gaat dat bete-

Lee. Op mijn 11e ben ik begonnen met Taekwondo bij

kenen voor de kickboksgala’s? Ook hierover filosofe-

Paul Doeve. Daarvoor had ik gevoetbald, maar dat was

ren wij er lustig op los.

niet echt mijn sport. Ik zat op een gegeven moment in
het 9e elftal en lager kon niet..haha. Op mijn 15e ben

‘MEGA MATCHMAKING GALA’S’

ik gaan boksen bij Jan Buis in een soort jeugdsociëteit.

“Ik stop met het presenteren op vechtsportgala’s”.

Taekwondo was leuk, maar ik mistte toch het gebruik

Raimond Honig windt er geen doekjes om. “Het plezier

van de handen. Boksen was daarom een logische keuze”.

dat altijd voor mij de drijfveer is geweest neemt af en
dan is het tijd om te stoppen. Ik word knettergek van die
gala’s met meer dan 30 wedstrijden waarbij op de dag
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SAKURA

ROB KAMAN

Het was Ron Jung die Raimond Honig attendeerde op

Een vechter waar Raimond Honig altijd een bijzondere

het kickboksen. Hij had zelf een kickboksschool in Den

fascinatie voor heeft gehad is Rob Kaman. De superster

Haag onder de naam Sakura en zag hoe gemakkelijk

van Mejiro Gym met de bijnaam ‘Mister Lowkick’ was in

de nog jonge Honig trapte en bokste. “Hoewel je in die

de jonge jaren van Raimond Honig zijn idool.

tijd 16 moest zijn om te kickboksen verleende Ron Jung

“Rob Kaman was en is nog steeds een grootheid. Hij is

mij dispensatie. Het was immers zijn eigen school.

in mijn ogen de beste kickbokser ooit. Sommige kick-

Ik heb veel geleerd van Ron Jung die helaas in 2013 is

boksers hebben veel, Rob Kaman had alles. Voor hem

overleden”, zegt hij met een zucht. “Ik ben die man altijd

kocht je een kaartje omdat je wist dat er altijd spektakel

dankbaar gebleven en toen ik mijn eigen school in 2016

was. Daarnaast had hij ook de X-factor, de uitstraling,

in Zoetermeer begon heb ik aan zijn mede-oprichters

en de personality. Niet lang geleden heeft hij nog een

gevraagd of ik de naam ‘Sakura’ mocht voeren.

seminar gegeven in mijn sportschool. Ook dat doet hij

Ik kreeg daarvoor toestemming en ik vind het een

tot in de perfectie. Zoals hij uitlegt hoe je een lowkick

mooi eerbetoon”.

geeft is haast hogere wiskunde. Het is niet de kracht,

Het team van Sakura uit Zoetermeer

maar de timing en hij weet dat als geen ander uit te leg-

PATTAYA GYM

gen. Daarnaast vind ik hem een fijn mens. Rob Kaman

Toch is Raimond Honig niet altijd blijven trainen onder

is samen met Ramon Dekkers van de buitencategorie”.

Ron Jung. “In 1988 zat ik op een verjaardag waar ook
Ruud de Ronde aanwezig was. Op dat feestje werd een
wedstrijd van mij afgezegd. Wat dat betreft is er ook
niks veranderd dus, maar Ruud zag dat ik baalde als
een stekker en vroeg mij een keer bij hem te komen
trainen. Ik woonde in Zoetermeer en studeerde nog,

“Rob Kaman was en is nog steeds
een grootheid. Hij is in mijn
ogen de beste kickbokser ooit.
Sommige kickboksers hebben veel,
Rob Kaman had alles”

dus was Rotterdam met het openbaar vervoer best
een flink stuk. Toch heb ik het gedaan omdat ik een

GEEN GOUDEN WIEGJE

goed gevoel bij hem had. Met pijn in mijn hart heb ik

Naast alle sportieve inspanningen zou je haast ver-

opgezegd bij Ron Jung, die het mij overigens nooit heeft

geten dat de prestaties van Raimond Honig buiten de

verweten. Bij Pattaya Gym Rotterdam kwam ik in een

ring nog groter zijn dan daarbinnen. Zakelijk heeft hij

ijzersterke wedstrijdgroep met onder andere Stjepan

het goed voor elkaar, maar niets komt vanzelf zoals hij

Veselic, Nathan van ’t Hof, Herman van den Berghe,

zegt. “Ik heb naast mijn sport altijd gestudeerd. Dat ik

Peter Mul, Abid Boudhan, Ricardo Kortland, Barry

geen wereldkampioen zou worden wist ik al redelijk

Hofland en Elroy Hage”.

vroeg. Daarom ben ik mij gaan toeleggen op mijn

Raimond Honig komt uit voor Pattaya Gym

ontwikkeling. Ik kom uit een redelijk normaal gezin.
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SEM SCHILT

Niet geboren met een gouden lepeltje in de mond.

Het was de tijd dat de PKA, WKA en de organisatie

Ik ben al vroeg begonnen in de ICT en op mijn 25e was

van Charles Dumerniet (IOG) nog veel wedstrijden en

ik zelfstandig ondernemer”. Raimond is oprichter van

toernooien organiseerden in Nederland, met name in

en Managing Partner bij opleidings- trainings- en

de omgeving Den Haag. Raimond Honig vocht daar nog

coachingsbureau CMI BV te Zoetermeer. De bevlogen

tegen de latere 4-voudig K-1 kampioen Sem Schilt: “Ja,

spreker startte CMI in 1999 en runt CMI sinds eind 2005

dat was wat. Die wedstrijd ben ik gediskwalificeerd om-

samen met zijn levens- en zakenpartner Bionda Honig

dat ik hem een paar keer op zijn hoofd sloeg. In die tijd

(46). Daarnaast vervult hij meerdere adviesfuncties.

veranderde ze de regels soms per wedstrijd. Toen ik

Zijn zeer praktische en kritische inslag maakt dat hij

vele jaren later Sem tegenkwam tijdens een seminar en

als ondernemer en als trainer/coach verfrissend en

zei dat ik tegen hem gevochten had, keek hij mij schuin

resultaatgericht werkt. Daarnaast vond hij ook nog

aan en zei ‘echt niet’. Maar toen ik over die wedstrijd

de tijd om 7 (!) boeken te schrijven waarvan zijn voor-

begon wist hij het meteen weer. ‘Die wedstrijd vergeet

laatste boek: “Strategisch Werkkapitaal” is genomi-

ik nooit meer?’ Wij konden er nu hartelijk om lachen”.

neerd tot managementboek van het jaar 2014.
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Raimond Honig (l) in gevecht met Sem Schilt

met trainer Ron Jung (rip)

…samen met idool Rob Kaman!
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GEZIN
“Ik heb een geweldige vrouw en een prachtig gezin.
Onze twee kinderen Joy (24) en Robin (12) kickboksen
ook bij mij in de sportschool. Joy meer recreatief, maar
Robin heeft zijn eerste clubkampioenschappen gewonnen. Als je zakelijk succes wil hebben is je thuissituatie
enorm belangrijk. Zonder Bionda had ik het ook niet
zo ver kunnen schoppen”, zegt hij met een twinkeling
in zijn ogen. Ik merk bij de robuuste multitasker een
emotioneel momentje.

SKMO
Kickboksvereniging Sakura uit Zoetermeer is een prima
weergave van de perfectionistische werkwijze van
Raimond Honig. Een frisse en heldere website en een
goede organisatorische structuur waarbij alle kickboksers in een zelfde outfit trainen. “Ik heb, net als al mijn
trainers, de opleiding voor kickbokstrainer bij de SKMO

Josuma Grafische Afwerking,
heeft met de meeste van haar
klanten een langdurige relatie,
vaak al vanaf het begin.
Wij hechten dan ook veel
waarde aan goede service.

gedaan. Sindsdien ben ik daar ook bij betrokken als
docent communicatie en examinator. Binnen Sakura
hebben wij een goed team van trainers en assistenten.
Daar kan ik mij gelukkig mee prijzen. Franklin Jansen,
Jordi Neefe, Ed Tuurenhout en Koos van der Togt

Het gezin Honig. Raimond, Bionda, Joy en Robin

vormen het hart van de vereniging. Of je nu recreatief
komt trainen of jezelf steeds op een hoger niveau wilt
tillen en aan kickbokswedstrijden wilt deelnemen,
de lessen bij Sakura zijn voor iedereen geschikt.
We trachten zo goed mogelijk met eenieder rekening
te houden, zodat iedereen op zijn eigen niveau kan
sporten binnen onze dojo”.

TELETEKST
Op teletekst verschijnt het bericht dat de sportscholen
maximaal 100 personen mogen toelaten en (vechtsport)
evenementen worden verboden Een bericht dat voor
veel verwarring en onrust zorgt. Wij kijken elkaar aan
terwijl ondertussen de whatsapp-berichten binnenstromen. Een surreële situatie waarvan ook wij op dat
moment nog niet weten hoe het zal aflopen. In twee uur
tijd hebben wij in een gezellige setting 30 jaar kickboksgeschiedenis doorlopen. De corona crises zorgt
toch wel voor een dompertje tijdens het weggaan.
Over Raimond Honig maak ik mij echter geen zorgen.
Die redt zich wel. 

Sakura Dojo in Zoetermeer!

N UM M E R 3 | JA A RG A NG 2

Oosteinderweg 415A.
1432BH Aalsmeer
Tel: +31 (0)297-324580
Fax: +31 (0)297-343299
info@josuma.nl
www.josuma.nl
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