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DWT Sport
Dihal sluit emotionele periode
af met zevende dan
door Terence Oosterwolde
PARAMARIBO — Het kwam
iets later dan gepland,
maar Amar Dihal is zijn
laatste belofte aan overleden zoon Sa-djen nagekomen. De in Suriname
geboren
Nederlandse

taekwondoka heeft zondag zijn zevende dan
behaald in Nieuwegein.
In januari 2014 had Sadjen zijn vader toegezegd te
zullen helpen bij het
zevende danexamen van

juni. Echter, op 5 maart
van dat jaar overleed de
zoon plotseling op 22-jarige leeftijd. Zijn vader was
kapot van verdriet en ging
maanden door een hel tot
hij in augustus de ‘signalen’ begreep die hij van
Sadjen kreeg.
Dihal Sr. pakte in september de draad op, werd
op 19 oktober voor het
eerst individueel stijlkampioen van Nederland in de
A-klasse (zwarte band) en
droeg de titel in de leeftijds-categorie 61-65 jaar
op aan Sadjen. Restte nog
het zevende danexamen.
Streefdatum was december 2014, maar die werd
niet gehaald.

Eindhalte
Een half jaar later mag
Dihal zich eindelijk zevende danner noemen. De 63jarige sluit daarmee niet
alleen een emotionele
periode van vijftien maanden af, maar ook zijn ‘dancarrière’. “Ik ga niet voor
de achtste dan, ik vind het
prima zo”, vertelt hij de
Ware Tijd.
Dat hij het voor gezien
houdt, is makkelijk te verklaren. “De achtste dan
zou pas over acht jaar kunnen en het examen moet in
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Amar Dihal (l) en Halima Niamat hebben zondag met succes het danexamen doorlopen.-.
Korea worden afgelegd.
Het moet leuk blijven”,
aldus Dihal, die op zijn
36ste in Nederland met
taekwondo begon en binnen drie jaar zijn eerste
dan behaalde.
De taekwondoka zal wel
aan stijlwedstrijden, waarmee hij als 46-jarige
begon, blijven meedoen.
“Zolang ik het kan en er
plezier in heb, ga ik door
met taekwondo beoefenen

en kennis overdragen.”
Dihal is in Nederland
schoolhouder van taekwondoclub Pusaka, die dit
jaar 25 jaar bestaat.

Niamat
Ook Halima Niamat, die
diverse keren stijlkampioen in de paren klasse van
Nederland is geworden
met Dihal, doorliep met
goed gevolg het examen.
De 46-jarige is nu in het

bezit van de vierde dan.
Dihal en Niamat hebben
in augustus 2010 samen
met Sadjen clinics stijltaekwondo verzorgd voor
de Surinaamse Taekwondoassociatie.
Aan het danexamen in het
Sport- en evenementencomplex
Merwestein
deden 112 kandidaten
mee, van wie 58 de eindstreep haalden: 39 voor de
eerste dan, acht voor de

tweede, vier elk voor de
derde en vierde, twee voor
de vijfde en Dihal als
enige voor de zevende
dan. De graduaties worden door de Taekwondobond Nederland aangemeld bij Kukkiwon, Korea,
waar alle zwartebanders
van de wereld staan geregistreerd.-.

