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“De campagne Gelderland sport onbeperkt is geslaagd  
als meer mensen met een beperking sporten, en 
verenigingen, bonden en gemeenten aandacht 
hebben voor de juiste faciliteiten.” Die wens sprak  
ik vorig jaar uit op het podium van het Gelders 
Sportgala toen ik het Gelders jaar van het aangepast 
sporten aftrapte. Dit magazine laat zien dat dit  
is gelukt! We hebben prachtige sportmomenten 
meegemaakt in heel Gelderland, waar mensen 
prijzen wonnen, grenzen verlegden, samen  
plezier hadden en soms voor het eerst een sport 
probeerden. Op veel plaatsen zijn gesprekken op 
gang gekomen over wat nodig is voor aangepast 
sporten. Gesprekken mét de sporters in plaats van 
over de sporters. En op de evenementen en side-
events hebben talloze kinderen en volwassenen 
kunnen genieten van aangepast sporten in al zijn 
vormen.

Met sport doe je mee in de maatschappij, breid je  
je sociale netwerk uit en neemt je zelfvertrouwen 
toe. Dat lees je in de verhalen van onze ambas-
sadeurs in dit magazine. Zonder die onvermoei- 
bare ambassadeurs en de inzet van onze partner-
organisaties, was aangepast sporten niet zo goed in 
de schijnwerpers gekomen als nu. Dank jullie wel! 
Maar: we zijn er nog niet! Het Gelders jaar van het 
aangepast sporten is geen eindpunt, maar een 
nieuw begin. We hebben laten zien hoe belangrijk, 
fijn en gezond sporten voor iedereen is. Ook hebben 
we een beter beeld van wat er moet gebeuren om 
sport vanzelfsprekend en bereikbaar te maken.  
Ik roep iedereen op om het gevoel van Gelderland sport 
onbeperkt mee te nemen. Laten we aangepast sporten 
structureel verankeren. Met faciliteiten, trainings-
groepen, mooie verhalen en door als publiek onze 
toppers aan te moedigen bij grote en kleine 
evenementen. Gewoon. Sporten. Voor iedereen! 

Jan Markink, gedeputeerde Sport provincie Gelderland 

Samen verder voor 
aangepast sporten!
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Ze is pas 19, en toch heeft zwemster EsmeeAnne 
de Meulmeester al een volle prijzenkast. De 

laatste jaren ontwikkelde ze zich razendsnel en 
deed ze veel wedstrijden. Dit jaar won ze tijdens 
de Special Olympics in de Achterhoek twee keer 
goud en werd ze gekozen tot Uniek Sporttalent 
2018. Sport speelt dan ook een belangrijke rol in 

haar leven. EsmeeAnne heeft een licht 
verstandelijke beperking en epilepsie.

#ambassadeur

2 Gewoon. Sporten.



Door mijn vlogs zijn meer meiden gaan sporten

Sporten brengt 
zoveel vrijheid!  

Ambassadeur en zwemster EsmeeAnne de Meulmeester: 

“Als ambassadeur van Gelderland sport onbeperkt laat ik 
zien dat een beperking geen belemmering hoeft te 
zijn.” Dat zegt de 19-jarige zwemster EsmeeAnne de 
Meulmeester die op haar zesde ging zwemmen als 
therapie toen zij jeugdreuma had. “In het zwembad 
voel ik me vrij en zonder pijn, daarom ben ik er altijd 
mee doorgegaan. In 2018 kwam mijn grote droom uit. 
Bij de Special Olympics Achterhoek startte ik in het 
openwaterzwemmen. Het werd de mooiste dag van het 
jaar want mijn buddy Joyce en ik haalden goud!” 

Twee keer goud 
In totaal haalde ze bij de Special 
Olympics Achterhoek twee keer 
goud en werd ze gekozen tot 
Uniek Sporttalent 2018. “Als 
sporter met een licht verstande-
lijke beperking train ik bij 
ZVW’74 in Westervoort met de 
reguliere zwemmers. Vanwege 
mijn epilepsie moet er altijd 
iemand aanwezig zijn en mocht 
ik eerder niet starten in het open 
water. Met een buddy kon dat 
wel.” 

Vlogs motiveren meiden 
Met haar buddy Joyce van Sunten-
maartensdijk, die geen beperking 
heeft, loopt ze ook hard en legt ze 
zich inmiddels toe op de triath- 
lon. Linda de Meulmeester, 
moeder van EsmeeAnne: “Het is 
leuk om te zien hoe haar sport-
maatje zich aanpast.” Haar vlogs 
over hun ‘Road naar de SONS 
Achterhoek’ brengen integratie  
in de sport goed in beeld. En de 
video’s hebben effect. “Door mijn 

vlogs zijn er meiden gaan sporten 
die eerst thuis op de bank zaten. 
Het is ook best een drempel om 
hulp te vragen en de sport te 
gaan doen die je wilt, maar mijn 
verhaal heeft ze gemotiveerd. 
Sporten geeft mij zoveel vrijheid 
en geluk. Dat gun ik iedereen.”  

Geen grenzen aan open water
Waarom vindt ze dat openwater-
zwemmen toch zo leuk? “Omdat 
er aan open water geen kant zit. 
Je ziet geen grenzen, net als in je 

dromen.” Ze baalt dat er soms 
belemmeringen zijn. “Ik zie  
wel eens sporters die willen 
zwemmen, maar dat niet kunnen 
omdat ze geen vervoer hebben.” 
Ook haar moeder ziet dat. “Vaak 
gaat bij jongeren wat sporten 
betreft de stekker eruit als ze 
gaan werken. Na het werk zitten 
ze dan alleen op hun kamer.  
Juist op die leeftijd is sporten 
belangrijk, ook vanwege het 
sociale aspect.” 

Sportjunkie 
Linda merkt dat haar dochter het 
afgelopen jaar enorm is gegroeid. 
“Omdat je een verstandelijke 
beperking niet ziet, bestaat de 
kans dat je mensen overvraagt. 
EsmeeAnne vraagt steeds vaker 
hulp als ze ergens tegenaan loopt. 
Het is prachtig dat ze medailles 
haalt, maar ik ben net zo trots  
op haar doorzettingsvermogen.  
Ze laat haar leven niet beheersen 
door haar beperking.” Lachend: 
“Haar trainster noemt haar een 
‘sportjunkie’ omdat ze alle 
sporten wil proberen.”  

Meer tegenstanders! 
Voor de toekomst heeft Esmee-
Anne diverse wensen. “Ik hoop  
op meer wedstrijden openwater-
zwemmen. En het zou fijn zijn 
als er bij reguliere evenementen 
onderdelen komen voor sporters 
met een beperking. Ook wil ik 
meer tegenstanders! Het is veel 
leuker om bij wedstrijden met 
andere jongeren te strijden om 
een prijs. Kom meedoen dus, 
sporters!” 
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#ambassadeur 
 

Een krachtig team gedreven 
ambassadeurs zorgde met hun 

persoonlijke verhalen voor  
impact in 2018.  

Trotse sporticonen waarvan  
een aantal hier aan het woord 

komen. Allemaal bedankt!
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3  
maanden  

Sport in beeld bij 350  
bushaltes in Gelderland.
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    30+  
verschillende organisaties droegen  

Gelderland sport onbeperkt een warm hart toe 
en besteedden aandacht aan sporters met 

een beperking.

bezoekers op
        gelderlandsportonbeperkt.nl18.000+

20+  
sportverenigingen  

die zich inzetten voor sporters 
met een beperking zijn onder de 

aandacht gebracht.

150+  
unieke sportmomenten.

16  
ambassadeurs  

zetten zich in voor  
Gelderland sport onbeperkt.

3  
maanden  

Sport in beeld bij 350  
bushaltes in Gelderland.

Social media:

trouwe 
volgers

unieke Nederlanders bereikt.
375.000+

          1,4 miljoen weergaven  

85.000 relevante videovertoningen

950+

 12+   
evenementen organiseerden activiteiten voor  

mensen met een beperking zoals WK Baanwielrennen, 
Holland Classic, BMX World Cup, BNP Paribas World Team 

Cup, Special Olympics en Outdoor Gelderland.

80+
 

interviews en mooie verhalen.  

Aangepast sporten in de schijnwerpers  
met campagne Gelderland sport onbeperkt
Bijna 400.000 mensen hebben we in 2018 weten te bereiken met de campagne  
Gelderland sport onbeperkt! Via de actiewebsite www.gelderlandsportonbeperkt.nl,  
social media en evenementen zijn zij in contact gekomen met aangepast sporten.  
In totaal gingen 16 ambassadeurs en 30 partners voor een missie: zorgen dat er  
meer mensen met een beperking gaan sporten!
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#sportmoment 
 

Rode wangen, zweetdruppels  
en een lach van oor tot oor.  

Zo zijn veel sporters in beeld bij  
de honderden sportmomenten  

die we van trainingen, 
wedstrijden en activiteiten 
aangepast sporten kregen.  

Bekijk de selectie! 
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Finishen met de rolling racer!

Blije gezichten bij de finish van  
de 8 van Apeldoorn, onderdeel van 
de Centraal Beheer Midwinter- 
marathon op 4 februari! Leden van  
de Apeldoornse atletiekvereniging 
AV’34 begeleidden een aantal 
rolstoelen in het deelnemersveld. 
Hun motto: een medemens die  
de 8 van Apeldoorn niet zelf kan 

lopen een onvergetelijke dag 
bezorgen. Bij de loop stond de 
veiligheid van de deelnemers 
voorop. Zo hielden de meelopende 
atleten de rolstoel ‘uit de wind’. 
Top om zo over de finish te gaan!  
www.rollingracer.nl

Het mooiste toernooi van het jaar!

Zo beoordeelden de deelnemers het boccia-
toernooi Coen de Lange Memorial 2018 dat  
in Beneden-Leeuwen plaatsvond. Op zondag  
14 januari organiseerde Aangepaste Sport 
Vereniging Vizier meer dan 100 wedstrijden.  
Bij de finales van recreanten en wedstrijdspelers 
was de spanning te snijden! Uiteindelijk gingen 
12 spelers met een wisselbeker naar huis.  
Boccia lijkt op jeu de boules en is een sport  
voor mensen met een (ernstige) lichamelijke 
beperking. |  www.asvvizier.nl
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Veel plezier in Atalante bij 
G-korfbalcompetitie

“Ik wist dat het een spannende wedstrijd zou 
worden vandaag.” Dat zegt korfballer Rob Baartse 
(links op de foto in wit shirt) van het G1 team 
van Atalante. We speelden tegen Deventer, een 
hele goede ploeg. En een gezellig team om tegen 
te spelen.” Een aantal spelers van het G-team van 
Atalante is er al sinds de start in 1994 bij. “We 
hebben met ons team heel goed gespeeld! Ik vind 
het verdedigen het leukst, daar ben ik echt heel 
goed in!”  |  www.kvapeldoorn.nl
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Wethouders naar de sportschool!
 
Op 12 februari 2018 gingen wethouders Marly 
Klein en Nadya Aboyaakoub naar de sportschool. 
Niet om te sporten, maar om een kijkje te 
nemen bij de Special Sports Fitness groep van 
Club Rebel in Nijkerk. Daar werken sporters met 
een beperking zich elke dinsdagavond in het 
zweet. Buurtsportcoach en onze ambassadeur 
Mirjam Hagenaar brengt de Special Sports-
groepen onder de aandacht via eenProminenten-
Tour. Tussen de wethouders staat sporter Arnout 
Dijkstra, ook ambassadeur van Gelderland sport 
onbeperkt! | www.clubrebel.nl

Marly Klein staat tweede van links, Arnout Dijkstra vierde 
van links, Nadya Aboyaakoub zesde van links. 

Wensen voor aangepast sporten 
verzameld

Van 4 tot en met 9 maart was het de week van  
de Unieke Sporter in de regio Nijmegen. Tijdens  
de week zetten allerlei sportverenigingen en 
organisaties hun deuren open en lieten zien wat zij 
in huis hebben. De week werd afgesloten met een 
congres in de Sint Maartenskliniek. Het uitgangs-
punt van dit congres was: ‘Samen brengen we 
mensen met een beperking in beweging’.

Op de informatiemarkt die aan het congres 
gekoppeld was vroegen we deelnemers van het 
congres naar hun wens voor aangepast sporten.  
Jan Markink, gedeputeerde van de provincie 
Gelderland was de eerste die zijn wens gaf: “Samen 
oppakken!” Onze ambassadeur Paul Gommers 
noteerde: “Integratie in top- en breedtesport.”  
En Justin Ingelse, adviseur van Uniek Sporten 
wenste: “Niemand buitenspel!”

Revalideren te paard

Hoe kan aangepast paardrijden 
helpen bij de revalidatie? Dat lieten 
Tamara Egbers, fysiotherapeut bij de 
Sint Maartenskliniek en Sanne van 
Kempen, instructrice Maartenshoeve 
zien op het Congres van de Unieke 
Sporter dat op 9 maart 2018 plaats-
vond. Alida demonstreerde bij deze 
workshop op het paard hoe het rijden 
als revalidatie haar heeft geholpen. 
“Bij een val van een paard kwam ik 
terecht op bakstenen en liep daarbij 
een incomplete dwarslaesie op. Maar 
paardrijden zit in mijn hart en 
brengt me geestelijk en lichamelijk 
zo veel. Als revalidatie heeft het mij 
vooral geholpen om te ontspannen en 
sterkere spieren te krijgen.” | www.
stichtingcap.nl
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Clinics roltoeltennis voor  
700 kinderen!

Op 22 maart kregen tien vakdocenten een 
bijscholing rolstoeltennis. Dit werd 
georganiseerd in het kader van de World 
Team Cup, die van 28 mei tot 3 juni in 
Apeldoorn plaatsvond. De vakdocenten 
gaven les bij de clinics rolstoeltennis waar 
in totaal 700 kinderen uit het regulier en 
speciaal onderwijs aan mee deden. “Een 
flinke organisatie en daarom werken we 
met veel organisaties samen,” zegt Yvon 
Roelofs van de KNLTB. De tennisbond 
organiseerde het scholenprogramma samen 
met het Apeldoornse sportbedrijf Accres en 
De Onderwijsspecialisten. Voor de lessen 
stelde de Esther Vergeer Foundation 
kinderrolstoelen beschikbaar.
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Niet voor watjes!

“Ik zag rolstoelrugby bij de Paralympische 
Spelen en wist meteen: dat wil ik ook!” Dat zegt 
Wilma (op de foto, met nummer 6) bij een 
training van rolstoelrugbyvereniging Mavericks 
in Nijmegen op 13 maart 2018. “Ik vind het een 
stoere sport en kan er al mijn energie in kwijt!” 
Bij de spectaculaire teamsport strijden twee 
mixteams van elk vier spelers om de bal. Hoewel 
het een dynamische full-contact sport is kan 
iedereen die zelfstandig een rolstoel kan voort-
bewegen meedoen. Wil je het eens proberen? 
Doe mee aan een open training in de sporthal 
van de Sint Maartenskliniek in Nijmegen. 
Reserve-sportstoelen zijn aanwezig! www.
mavericks-smk.nl
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Paul Toes (31) is afgestudeerd aan de Johan 
Cruyff Academie met specialisatie 

sportmanagement. Hij is eigenaar van  
paultoes.nl en verzorgt rolstoelbasketbalclinics 
voor scholen en het bedrijfsleven. Dit doet hij 

zelfstandig of in samenwerking met het Fonds 
Gehandicaptensport en (S)Cool on Wheels. 

Daarnaast verzorgt hij lezingen via 
SportSpeakers. Hij is ambassadeur voor  

het Fonds Gehandicaptensport en jeugdtrainer 
bij sc DeVeDo in Ermelo. 

#ambassadeur
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Het maximale  
eruit halen  
Rolstoel lost handicap op
“In Nederland lijkt het wel alsof er een 
taboe rust op sporten met een beperking, 
het staat los van de samenleving. Als je 
beelden wilt zien van de Paralympische 
Spelen moet je er naar op zoek. Ook kreeg 
ik veel reacties op de campagneposters die 
in bushokjes hingen. Het is nog steeds 
bijzonder dat een sporter met een handicap 
in beeld is, dat zou toch normaal moeten 
zijn? Bij mijn clinics op scholen en aan 
het bedrijfsleven geef ik mensen zonder 
beperking een inkijkje in het leven van 
een sporter met een beperking. Zo zie ik 
mijn rolstoel als middel om te ‘rennen’; 
het lost mijn handicap op, ik voel me  
vrij en ga basketballen. De grap is dat de 
rolstoel juist een handicap is voor mensen 
die kunnen lopen. Daar maak ik bij de 
clinics gebruik van.”

Geluksstofje
“Zelf kan ik niet zonder sport. Het is 
verslavend, er komt een geluksstofje vrij 
en ik merk dat mijn lijf het nodig heeft. 
Ook is teamsport mooi, samen een doel 
halen en zelfs samen falen is waardevol. 
In de topsport doen atleten met een 
beperking niet onder voor sporters zonder 
beperking, we doen en laten er allemaal 
net zo veel voor. Ik vind gewoon sporten 
voor iedereen belangrijk en probeer 
mensen daartoe te motiveren. Juist als je 
moeilijker beweegt is het goed voor je.” 

Minder bureaucratisch
“Helaas zijn er drempels en veel gedoe. 
Het moet veel makkelijker worden op het 

vlak van vervoer, materiaal en aanbod, 
zeker in de breedtesport. Jonge G-sporters 
willen bijvoorbeeld bij een team. Nu zijn 
ze soms de enige bij een club en is er geen 
aansluiting met oudere sporters. Leuk 
aanbod is geconcentreerd op een paar 
plekken en dat betekent reizen. Daar heb 
je probleem twee: als de taxi niet rijdt, 
kun je niet sporten. En kom maar eens aan 
goed spul, zoals een aangepaste rolstoel. 
Hoe het beter kan? Tegen bestuurders en 
beleidsmakers zou ik zeggen: een tikje 
minder bureaucratisch. En stimuleer 
verenigingen om zalen en materialen 
beschikbaar te stellen voor sporters met 
een beperking.” 

 

Sporters in beeld!
Paul Toes vindt het mooi dat de hele 
provincie in 2018 in beweging is. “Dit jaar 
heb ik meer dan honderd clinics gegeven 
en promoot ik aangepast sporten dagelijks. 
Een hoogtepunt was het rolstoelbasketbal-
veld bij het Prinsjesfestival in Den Haag. 
Gewoon op straat waardoor mensen bleven 
kijken of zelf in de rolstoel stapten. Zo 
maak je sport zichtbaar en bereik je meer 
omdat mensen het ervaren. Voor 2019 
wens ik meer gecombineerde toernooien 
van reguliere- en aangepaste sport. Breng 
aangepaste sporters in beeld!

Op zijn achttiende veranderde het leven van Paul Toes letterlijk in 
één klap. “Ik werd aangereden op de scooter waardoor mijn linker- 
been onherstelbaar beschadigd raakte. Ik moest stoppen met korfbal 
en mijn toekomstplannen veranderen. Hoe je met zoiets dealt? Ik 
probeer vooral het maximale uit de situatie te halen. Ik ben gaan 
rolstoelbasketballen en heb met Oranje meegedaan aan EK’s, WK’s  
en aan de Paralympische Spelen in Rio.”  

Ambassadeur en rolstoelbasketballer Paul Toes

Juist als je moeilijker beweegt 
is sporten goed voor je

Gewoon. Sporten. 13



Lekker lopen met visuele 
beperking 

Op 14 april ging voor het eerst de Slow Sports-
groep voor mensen met een visuele beperking 
in Bemmel van start. Onze ambassadeur Joke 
van Rijswijk nam hiervoor het initiatief en  
met Uniek Sporten is de groep van de grond 
gekomen. Slow Sports is een combinatie van 
wandelen (en wie kan ook hardlopen), 
afgewisseld met oefeningen voor kracht, balans 
en lenigheid. “Het was een leuke en gezellige 
eerste les,” zegt trainster Marleen Wegh. 
“Iedereen deed actief en op eigen niveau mee 
aan de oefeningen, soms samen met een 
buddy.” Ook Joke van Rijswijk sportte mee.  
Wil je ook meedoen? Stuur dan een mail  
aan info@marleenweghleefstijlcoaching.nl. 
Ook buddy’s die mee kunnen lopen zijn  
zeer welkom!
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In Apeldoorn op zoek naar een 
sport die bij je past!

“Wat je ook voor een beperking hebt, je moet 
gewoon lekker kunnen sporten en het is fijn dat 
daar gelukkig steeds meer mogelijkheden voor 
zijn.” Dat zei wielrenster Joelle Engel zaterdag  
14 april bij de Sport & Cultuurdag voor unieke 
sporters. Zij werd in 2017 in Apeldoorn gekozen 
tot Sporter met een Beperking van het jaar. 
Samen met wethouder Johan Kruithof en de 
nummer 1 rolstoeltennister van de wereld Diede 
de Groot openden ze de dag met een vriend-
schappelijk spelletje volleybal. Diede de Groot: 
“Vroeger gingen mijn klasgenootjes op volleybal 
en kon ik niet mee doen, dat was lastig. Toen 
ben ik op zoek gegaan naar een sport die bij mij 
past. Nu is tennis zelfs mijn werk geworden!”

Clinics en demonstraties
Bij de Sport & Cultuurdag lieten veel sport- en 
cultuuraanbieders zien welke sporten en 
activiteiten er voor sporters met een beperking 
zijn. Naast clinics waren er demonstraties en 
mogelijkheden om zelf sporten te proberen.  
Zo werd Paul Gommers, ambassadeur van 
Gelderland sport onbeperkt rondgeleid door 
ambassadeur Uniek Sporten Apeldoorn Robin 
Salemink. Beide delen een passie: boogschieten. 
Bij vereniging Avalon konden ze samen even 
oefenen. Meer informatie over boogschieten: 
www.avalonsports.nl

14 Gewoon. Sporten.
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Handbikers van start bij Holland Classic

Blije gezichten op 6 mei bij de start van de  
60 kilometer lange toertocht vanaf Papendal, 
de Holland Classic. Dit jaar reden er meer  
dan 20 sporters met een beperking mee met 
handbikes en tandems, waaronder Rick Bos uit 
Loosdrecht. “Het is fijn en belangrijk dat we 
mee kunnen doen aan een reguliere 

wedstrijd omdat het veel leuker is om dit met 
z’n allen te rijden!” De wielersportbond NTFU 
organiseerde dit Special Event vanwege het 
Gelders jaar van het aangepast sporten.  
“Het is fantastisch dat er zoveel handbikers, 
tandemrijders en buddy’s meedoen” zegt  
Erik Tolboom van de NTFU. 

Trainingsdag 
rolstoelbasketbal wordt 
toernooi voor publiek!

Pittige wedstrijdjes lieten de spelers van 
TeamNL zien op 4 mei tijdens het 
Framed Festival #OpPapendal. In plaats 
van de dagelijkse training werd het  
een wedstrijddag voor publiek. TeamNL-
speler Gijs Even (op foto in het wit) 
kwam aan de start in het Team 
Blondies: “Dit is echt supervet, spelen  
op zo’n festival. Met je gezicht in de zon 
en een muziekje erbij, dat is even wat 
anders dan een gewone training. Het is 
ook leuk om aan anderen te laten zien 
waarom ik basketbal zo gaaf vind.  
Er is niets mooiers dan sport, basketbal 
is tactisch, fel, snel en fysiek.”

Wethouder aan de rolstoeltennis
 
Op 11 mei sloeg wethouder Nathan Stukker van 
de gemeente Apeldoorn een balletje mee met 
leerlingen van het Gentiaancollege. Voor iemand 
die het niet gewend is in een rolstoel te zitten 
best pittig! Toch lukte het om zelfs een back-
hand tevoorschijn te toveren. De wethouder 
kwam een kijkje nemen bij een van de clinics 
die 700 kinderen uit het regulier en speciaal 
onderwijs krijgen rondom de World Team Cup  
in Apeldoorn. Leerlingen die deelnemen aan  
het scholenprogramma gaan ook kijken naar  
de beste internationale rolstoeltennissers die  
bij het WK de baan op gaan!

Gewoon. Sporten. 15



Geslaagde partnerbijeenkomst 
Gelderland sport onbeperkt: inzetten  
op samenwerking
Op 29 mei, de eerste speeldag van de BNP  
Paribas World Team Cup tennis, kwamen  
veertig partners en ambassadeurs van Gelderland 
sport onbeperkt al rollend bij elkaar. Gezeten in  
een rolstoel kregen ze een mini-clinic van 
ambassadeur Paul Toes. Dagvoorzitter Eva 
Eikhout – “door sport durf ik mijn grenzen  
te verleggen” – ontving diverse gasten. Van  
sporters tot evenementenorganisatoren. Jan 
Markink, gedeputeerde provincie Gelderland 
bracht een videoboodschap: “Ik daag u uit  
om aangepast sporten bij evenementen en 
activiteiten te integreren. Samen gaat dat 
lukken!”
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Nieuwe Bocce-velden proberen
 
In Aalten verzamelden zich op 19 mei tientallen 
enthousiaste sporters met een beperking bij de 
sportinstuif van de Special Olympics Achter-
hoek 2018. Een zonnige topdag waar ze diverse 
sporten uitprobeerden! Zo werd er veel gebruik 
gemaakt van de nieuwe bocce baan bij Sport-
park Zuid. Onder het oog van wethouder Gerard 
Nijland en beleidsmedewerker Sport Bert 
Spekking werden de nieuwe bocce velden 
geopend. Naast bocce probeerden de deelnemers 
dans en beachvolleybal. Bij de Gelderse Sport 
Federatie lieten vele sporters testen hoe fit ze 
eigenlijk zijn. 

Zitvolleybal proberen op  
mobiel veld! 
 
Acht, negen, tien! Leerlingen van basisschool 
Westeraam in Elst telden het overspelen van  
de volleybal bij de opening van het mobiele 
zitvolleybalveld in Arnhem op 25 mei. Dat ging 
Niels Meijer, directeur Johan Cruyff Foundation 
en Olympisch goudwinnaar volleybal Bas van  
de Goor soepel af. Het mobiele veld ging daarna 
het hele land door om zitvolleybal toegankelijk 
te maken en te laten zien wat de sport inhoudt. 
Een mooie samenwerking van de Johan Cruyff 
Foundation, Bas van de Goor Foundation en de 
NeVoBo. Ook de leerlingen probeerden het veldje 
even. Het promoten van zitvolleybal gebeurde  
in het kader van het WK Zitvolleybal, dat in juli 
in Nederland plaatsvond.
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Atleet Lars Elferink boekt clubrecord racerunning

Met een fraaie 23.65 seconden haalde Lars 
Elfrink op zaterdag 2 juni een clubrecord bij 
de 80 meter racerunning. Bij de Pupillen 
Steden Competitie van AV de Liemers 
kwamen 264 pupil atleten uit gemeenten 
de Liemers aan de start. Als tweede finishte 
Dejua Wasser met 33.50 seconden. Race-
running is een nieuwe tak van loopsport  
en heeft bij AV de Liemers een vaste plek in 
het aanbod. De sport is speciaal geschikt 
voor mensen die gebruik maken van een 
rolstoel, maar nog enige spierkracht in hun  
benen hebben. Moeder van Lars: “Dit is iets 

 
wat hij helemaal zelf kan, waar hij geen 
hulp bij nodig heeft. Dat geeft hem een 
enorm gevoel van vrijheid.” De vereniging 
heeft diverse subsidies ontvangen zodat ze 
RaceRunners kunnen aanschaffen. Ook 
hebben Stichting de Liemers Breedtesport, 
Uniek Sporten en de landelijke organisatie 
www.racerunning.nl zich ingezet om de 
sport op de kaart te zetten.  
 
Wil jij het ook proberen? Stuur een mail 
naar AV de Liemers, racerunning@
avdeliemers.nl
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1  Maak beleid voor aangepast sporten 
Op het vlak van voorzieningen, samenwerking 
en vervoer is vaak nog verbetering mogelijk. 
Formuleer een aantal speerpunten waarbij 
inclusie vooropstaat en leg contact met alle 
betrokkenen. Van sportverenigingen tot 
organisatoren van (top)sportevenementen en 
van scholen tot vervoersorganisaties. Ook een 
regionaal samenwerkingsplan tussen 
verschillende gemeenten biedt mogelijkheden. 

2   Stel ambassadeurs aan 
Kijk welke sporters met een beperking in  
jouw gemeente graag hun verhaal vertellen. 
Sporthelden met ervaring in aangepast 
sporten kunnen veel makkelijker mensen 
enthousiasmeren. Praat met de doelgroep in 
plaats van over hen. Ze vormen een belangrijk 
klankbord bij het opstellen en implementeren 
van beleid: wat werkt er écht? Kijk ook binnen 
de groep ambassadeurs naar diversiteit. 
Sporters met PTSS hebben heel andere 
behoeften dan rolstoelers of mensen met een 
visuele beperking. 

3    Zoek de samenwerking 
Omdat de vraag naar sport- en 
beweegaanbod versnippert door 
de grote diversiteit van de 
beperkingen is samenwerking 
met andere sectoren zoals zorg, 
revalidatie, onderwijs, welzijn 
en sport van belang. Contact 
met medewerkers sociaal 
domein of onderwijs binnen 
jouw eigen gemeente kan 
daarbij al helpen. Mogelijk zijn 
WMO-gelden in te zetten voor 
sporthulpmiddelen.

4  Check zelf de toegankelijkheid 
Op werkbezoek? Kijk dan meteen 
eens naar de fysieke toegankelijk-
heid van een locatie voor sporters 
met een beperking. Verken een 
sportzaal bijvoorbeeld eens in een 
rolstoel of met een blinddoek om,  
je zult verbaasd staan over de 
verborgen uitdagingen.
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5  Ontsluit het aanbod 
Veel mensen met een beperking weten niet welke 
sporten ze in de gemeente kunnen doen en waar. 
Laat zien wat er aan aanbod is, en vertel de mooie 
praktijkverhalen over sporten. Zo inspireer je ook 
mensen die eerder nog niet over sporten hadden 
nagedacht. Dit kan bijvoorbeeld via Uniek Sporten.

6   Zet buurtsportcoaches en 
combinatiefunctionarissen in 
Buurtsportcoaches en combinatie-
functionarissen werken op het snijvlak  
van vraag een aanbod en kunnen mensen  
met een beperking begeleiden bij het  
vinden van een passende sport. Veel buurt- 
sportcoaches hebben in hun opleiding – 
bijvoorbeeld aan de HAN – al vakken op het 
gebied van aangepast sporten gevolgd. Ook 
zijn er cursussen en bijscholingsprogramma’s 
beschikbaar.

7    Organiseer een laagdrempelige 
sportdag 
Zet aangepast sporten in de schijn-
werpers met een sportdag. Aanbieders, 
verenigingen en sportbonden presen-
teren zich en houden workshops.  
Zo kunnen mensen vrijblijvend uit- 
proberen wat ze leuk vinden. Op  
de Dag van de Unieke Sporter in 
Nijmegen kwamen honderden 
belangstellenden af. Ook in Apeldoorn 
groeit de sportdag nog ieder jaar.

8   Stuur met subsidie 
Veel gemeenten dragen financieel bij aan (top)sportevenementen in 
hun regio. Hier kun je voorwaarden aan verbinden voor aangepast 
sporten. Bijvoorbeeld dat evenementen toegankelijk zijn voor aan- 
gepast sporters en publiek met een beperking. Maar bijvoorbeeld 
ook dat bij het evenement een workshop, clinic of demonstratie in 
een of meer aangepaste sporten wordt gehouden.

Op www.allesoversport.nl  

staan actuele feiten en cijfers  

over aangepast sporten

#Tips 
Er gebeurt in Gelderland al veel op 
het gebied van aangepast sporten en 
binnen diverse gemeenten is er 
beleid op dit vlak. We brengen graag 
ook andere gemeenten op ideeën 
met onderstaande tips:
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Zelfvertrouwen en zelfredzaamheid
“Wij zien dat sporten kinderen met een beperking 
fysiek en mentaal sterker maakt. Gewoon sporten 
op een reguliere vereniging, met clubgenootjes 
zonder beperking, zet ze in de maatschappij.  
Ze krijgen meer zelfvertrouwen en worden zelf- 
standiger. En iedereen voelt zich lekkerder door 
sporten! Voor de sportclubs is het fijn dat ze extra 
leden krijgen en de mix van leden met en zonder 
beperking is een verrijking voor de vereniging.  
Wij helpen hen graag om kinderen op een  
plezierige en veilige manier een plaats te bieden  
in de club.” 

Maatwerk voor kinderen
De Esther Vergeer Foundation merkt dat 
verenigingen enthousiast zijn. “Er zijn ook best  
wat faciliteiten. Maar het blijkt lastig om ouders  
en kinderen te bereiken. Kinderen vind je soms  
wel via scholenacties, maar het zijn de ouders die 
bepalen of en waar het kind gaat sporten. Dat moet 
een veilige omgeving zijn. Niet alleen vanuit het 
perspectief van de ouders, ook kinderen kunnen 
bijvoorbeeld de sociale interactie spannend vinden. 

Bij klasgenootjes spelen is vaak door hun 
lichamelijke beperking al geen vanzelfsprekend-
heid, zij gaan direct uit school naar huis. Het is 
daarom goed dat Gelderland sport onbeperkt aanbod in 
beeld brengt en inspireert. Tegelijkertijd blijft het 
voor kinderen altijd maatwerk.”  

Durf te vragen
De Esther Vergeer Foundation heeft inmiddels  
23 projecten in heel Nederland. Naar aanleiding van 
het Gelders jaar van het aangepast sporten en het 
WK rolstoeltennis voor landenteams dit voorjaar 
startte in Apeldoorn een nieuw tennisproject. “Om 
mee te doen hoef je overigens niet per se in een 
rolstoel te zitten. Dat denken mensen nog wel eens 
omdat Esther zelf rolstoeltennisser is. We helpen 
iedereen met wat voor soort lichamelijke beperking 
ook bij de aansluiting bij een reguliere sport-
vereniging. En trouwens ook als je wel wilt sporten, 
maar iets anders wilt dan tennis, helpen we je graag 
verder. Als ouders nog twijfelen over sport voor hun 
kinderen kunnen ze bij ons vrijblijvend terecht. 
Durf te vragen, zou ik zeggen!” 

Esther Vergeer   Foundation zet in op 
reguliere verenigingen  Iedereen voelt zich 

lekkerder door sporten
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Esther Vergeer   Foundation zet in op 
reguliere verenigingen  

“Samen aandacht vragen voor sport voor mensen met  
een beperking is hard nodig. Door krachten te bundelen 
kunnen we veel meer mensen bereiken.” Directeur Marie-
Louise Lemmen van de Esther Vergeer Foundation zet 
zich in om kinderen met een lichamelijke beperking te 
laten sporten op reguliere verenigingen. Dat begint vaak 
bij een clinic als kennismaking. In het Gelders jaar van 
het aangepast sporten organiseerde de Esther Vergeer 
Foundation meer dan dertig clinics in Gelderland. “In  
een van de clinics in mei ontdekten we op die manier 
tennistalent Jernilius Martina, die nu gekozen is tot  
een van de Unieke Sporttalenten 2018.”

#partner
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Geslaagde Special Olympics 
 
Op 8 juni was de openingsceremonie van de 
Special Olympics Nationale Spelen 2018!  
Meer dan 2000 sporters met een verstandelijke 
beperking kwamen in een parade onder leiding 
van Erben Wennemars en Erik Hulzebosch stadion 
De Vijverberg binnen. Tijdens de openings-
ceremonie werd ook het vuur van de Special 
Olympics ontstoken. Het vuur werd het stadion 
binnengebracht door ambassadeur en topvolley-
balster Lonneke Sloëtjes en aangestoken door 
deelnemend amazone Marije Ruepert.  

Gedeputeerde Jan Markink van de provincie 
Gelderland vertelde het stadion dat hij trots is op 
Gelderland voor het neerzetten van dit evenement. 
Daarna werden de Special Olympics officieel voor 
geopend verklaard door minister van sport Bruno 
Bruins. Zaterdag 9 en zondag 10 juni kwamen de 
sporters in actie, op 14 verschillende locaties in  
21 verschillende sporten.
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EsmeeAnne de Meulmeester snelste in open water
 
Tijdens de Special Olympics kwam op  
10 juni een droom uit voor ambassadeur 
EsmeeAnne de Meulmeester. Voor het 
eerst deed ze mee aan een wedstrijd 
openwaterzwemmen. Met buddy Joyce 
zwom ze ook nog eens naar goud! “Ik 
wou en kon het niet geloven... Huilend  

het water uit... Wat was dit bijzonder!,” 
aldus een stralende EsmeeAnne. Op de 
foto geeft ze haar buddy een grote 
knuffel omdat zij het mogelijk heeft 
gemaakt dat EsmeeAnne mee kon doen 
aan het openwaterzwemmen.

Meet up inclusieve schoolsport

Wat is er nodig om jongeren met een beperking 
in het reguliere onderwijs mee te laten doen 
aan sporten die ze leuk vinden? Die vraag stond 
centraal bij de meet up over inclusieve school-
sport op 8 juni tijdens Olympic Moves The 
School Final. Samen met onder andere de 
provincie Gelderland, gemeente Arnhem, HAN, 
NOC*NSF en de Gelderse Sport Federatie werd 
nagedacht over wat nodig is. Een belangrijke 
conclusie: betrek juist de leerlingen waarover 
het gaat! Op de groepsfoto gooien de deel-
nemers een balletje op voor een goede start  
van inclusieve schoolsport!
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Meetrainen met de para-cycling-
talenten

De wielrenners van het para-cycling talentteam 
maakten zaterdag 16 juni weer flink wat 
trainingskilometers in de omgeving van Papen- 
dal. Een keer per maand kan iedereen die dat wil 
meedoen tijdens de open training. Dus wil je 
kijken of para-cycling wat voor jou is, kijk dan 
op www.knwu.nl. Heb je nog geen fiets of twijfel 
je welke fiets voor jou geschikt is? Bij de KNWU 
kun je er in overleg een lenen voor de training, 
of huren voor langere tijd zodat je ook thuis 
kunt sporten. Ook hierover vind je informatie  
op de site van de KNWU.
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Dikke pret en fanatieke strijd 
G-sportdag Voorthuizen

Maar liefst 118 sporters met een verstandelijke 
beperking kwamen op 20 juni bij voetbal-
vereniging de Kieviten in actie op de jaarlijkse 
G-sportdag in Voorthuizen. Door diverse sport-
verenigingen en sportaanbieders was een 
parcours met verschillende onderdelen uitgezet. 
Ludieke activiteiten, zoals een puzzel oplossen  
en het spijkerbroekhangen, dat dit jaar wéér 
gewonnen werd door kampioen Evert in een tijd 
van 1 minuut 20. Maar ook officiële sportwed-
strijden zoals het petanque en penaltyschieten, 
waar het er fanatiek aan toeging. In het parcours 
zaten ook clinics judo, boogschieten, korfbal  
en bootcamp. De grootste uitdaging vormde 
misschien nog wel de stormbaan, maar met  
wat hulp kwam ook daar elke deelnemer aan  
de streep. Cor Terschegget, mede-organisator 
vanuit de gemeente Barneveld: “Zoveel vrij-
willigers, verenigingen en sponsors hebben 
ervoor gezorgd dat de deelnemers het naar hun 
zin hebben gehad. Mooi om te zien dat onder-
delen zo werden aangepast dat iedereen, ook 
deelnemers in een rolstoel, mee kan doen.  
En het enthousiasme en de betrokkenheid  
van de begeleiders vanuit sportverenigingen  
en sportaanbieders was geweldig!”
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Skeeleren bij het WK, een 
droom die uitkomt

“Dit is echt een droom die uitkomt! 
Fantastisch om hier tijdens een WK te 
rijden!” Dat zegt Peter (foto). Hij is een 
van de deelnemers aan de G-skatedag 
die speciaal op maandag 2 juli voor het 
WK Inline skaten was georganiseerd. 
Met succes, want hij werd eerste bij de 
wedstrijd. Ook Bram is enthousiast: “Ik 
wil iedereen bedanken die hier naar toe 
is gekomen. Mijn vader kan er niet bij 
zijn vandaag maar ik ga voor hem mijn 
best doen!”  
 
Zij kregen met ongeveer 50 deelnemers 
skateles van marathonschaatsers en 
skeeleraars Ingmar Berga, Ruurd 
Dijkstra, Margot van de Merwe en Kelly 
Schouten. Onze eigen ambassadeur (en 
zwemster!) EsmeeAnne de Meulmeester 
bond ook de skates onder. “Het ging met 
vallen en opstaan, maar was super om 
mee te doen! Het was vooral heel 
gezellig!” 
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Clinics Outdoor Gelderland
 
Honderden leerlingen uit het (speciaal) basis-
onderwijs deden op 26 juni mee aan sportclinics 
bij het paardensportevenement Outdoor Gelder-
land. Van paardrijden tot voetbal, en van race-
running tot basketbal. Zoals Zeynepur (11 jaar, 
links op de foto met eenhoorn op haar shirt): “Het 
basketballen is best moeilijk. Maar ik blijf 
proberen, ik geef nooit op. Het allerleukst vind  
ik dansen en zwemmen. Sporten maakt je vrolijk 
en je vergeet alle stomme dingen!” Onze 
ambassadeur Paul Toes gaf deze clinic. “Super tof 
om hier op Outdoor Gelderland te zijn. De kids 
zijn enthousiast, de zon schijnt en we zijn lekker 
aan het basketballen. Topdag dus!”

Op natuurlijke kracht vooruit bij 
WSV Giesbeek

Als je het zeilvirus eenmaal te pakken hebt, kom 
je er niet meer vanaf!” Dat zegt Peter Eggen op 
een zeildag van watersportvereniging Giesbeek. 
De vereniging is onderdeel van het landelijke 
Sailability. Op een aantal zeildagen in het jaar 
kunnen mensen met een beperking in aan- 
gepaste boten anderhalf uur zeilen. Peter Eggen: 
“Zeilen is zo leuk omdat het altijd anders is. Het 
is bijzonder om op natuurlijke kracht vooruit te 
komen. En soms wel een uitdaging om op de 
plek te komen waar ik wil zijn!” Hij lacht 
hardop. “Maar het is heerlijk om buiten op het 
water te zijn. Dat je alleen maar bezig bent met 
de wind en nergens anders aan hoeft te denken.” 
www.wsvgiesbeek.nl
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In mei werd Djemo’s team kampioen en 
zijn ze gepromoveerd! “Ze hebben het dik 
verdiend,           toppie gespeeld met z’n 
allen ...op naar volgend jaar!”     
 
Carina Siebes op Facebook.

#mijnsportverhaal

Djemo, rechts op de foto, met zijn teamgenootjes Marit en Marius.

26 Gewoon. Sporten.



Iedereen die in een  
rolstoel zit kan hockeyen

Door hockey een wereld van verschil
Djemo maakte bij gymles voor het eerst kennis met 
e-hockey. “Hij was direct enthousiast, dit is iets wat 
hij kon!” zegt zijn moeder. “Thuis merkte ik dat hij 
in een isolement raakte. Hij kan niet meedoen bij 
het buitenspelen en staat langs de kant als iedereen 
voetbalt. Op school gedroeg hij zich heel rustig en 
schikte zich om anderen tevreden te houden. Het 
hockeyen geeft zelfvertrouwen. Hij is nu wisselend 
voorman en geeft dan instructies aan zijn team. In 
het dagelijks leven neemt hij nu ook het initiatief 
en op school komt hij voor zichzelf op. Gewoon door 
hockey, een wereld van verschil.” 

Obstakels bij financiering sport
Via de sportleraar kwamen moeder en zoon terecht 
bij Upward in Arnhem, de vereniging die het meest 
in de buurt lag. Het gezin, (stiefvader) en moeder 
met een uitkering, zoon en dochter, liep wel tegen 
wat obstakels aan. “We wonen in Doetinchem en 
Djemo kon alleen bij Upward gaan hockeyen als we 
een eigen aangepaste bus hadden. Ik ben toen gaan 
crowdfunden via Dream or Donate en lokale winkels. 
Ook moest er een sportrolstoel komen. Naast de 
vergoeding van de gemeente schreef ik met buurt-
coach Sabine Apeldoorn fondsen aan en konden  
we een tweedehands rolstoel kopen. Verder regelde 
de burgemeester na een gesprek met Djemo dat 
hockey in het Meedoenarrangement kwam. 
Daarmee kun je sport financieren en sinds die  
tijd traint hij elke week.” 

Kei in blokken en assists
Bij Upward speelt Djemo in het 4e team en trainen 
ze elke maandag. Het team speelt zes wedstrijden 
per jaar door het hele land. “Van mij mag hij elke 
week wel een wedstrijd doen! Wij maken er met de 
ouders een gezellig uitje van, het is een hechte 
groep. Djemo gaat elke keer vooruit, in zijn sport-
rolstoel schiet hij de baan over. Hij is een kei in het 
blokken en gooit zijn rolstoel zo voor jongens van  
18 jaar. Ook geeft hij goede assists aan zijn team-
genootje Marit zodat zij kan scoren. Net als zij 
zorgen Marius en Djemo zelf ook voor punten.” 

Thuis bij de eigen club 
Voor het gezin betekent het heel wat dat Djemo  
zijn sport heeft gevonden. “Het is geweldig dat hij 
bij een club thuis is en ergens goed in is. Zijn zus 
haalde achter elkaar haar zwemdiploma’s en is goed 
in allerlei sporten. Hij zat er altijd maar bij. Djemo 
droomt ervan om in het Nederlands team e-hockey 
te spelen. Prachtig als het ooit mag gebeuren, maar 
als ouders zijn we al geweldig blij met Upward.  
Wij hebben er een familie bij gekregen.”

Djemo bloeit op 
door e-hockey  
bij Upward

“Starten met e-hockey is de beste beslissing van zijn leven.”  
Dat zegt een enthousiaste Carina Siebes over haar dertienjarige 
zoon Djemo. Bij de geboorte liep hij een dwarslaesie op en raakte 
hij spastisch aan armen en benen. “Als iedereen ging voetballen 
deed hij computerspelletjes in zijn kamer. Nu hij bij Upward 
hockeyt bloeit hij op. Ik hoop dat meer kinderen zijn voorbeeld 
volgen; iedereen die in een rolstoel zit kan hockeyen.”
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#partner

Doelgroepenbad Rheden    vernieuwend  
voor sportend Nederland

Begin 2020 staat er een prachtig zwembad met doel-
groepenbad in de gemeente Rheden. Hier kunnen 
verschillende groepen zoals senioren, mensen met  
artrose of reuma, zwangere vrouwen én mensen  
met een beperking komen sporten. Een zwembad met  
een beweegbare bodem, een prikkelarme omgeving en  
een temperatuur van 32 graden. Een ander bijzonder 
kenmerk van het bad is volgens de kersverse wethouder 
Sport Marc Budel dat de accommodatie met zorggeld 
wordt gefinancierd. “Dat is vernieuwend in sportend 
Nederland.”
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Doelgroepenbad voor hele regio
De wethouder maakt zich hard voor een meer 
regionale aanpak om aangepast sporten te 
stimuleren, zoals ook de provincie Gelderland dat 
voorstaat. “Zelf geven wij hier een impuls aan door 
te starten met het doelgroepenbad. Iedereen was 
overtuigd van de noodzaak, alleen heeft het 
ongeveer acht jaar geduurd tot de financiering  
rond was. Eind september 2018 was dat een feit.  
Iedereen kan in dit bad terecht, ook mensen met 
een lichamelijke of verstandelijke beperking. In de 
regio is een grote groep mensen waarvoor bewegen 
steeds moeilijker wordt. Voor hen is zwemmen een 
van de enige vormen van bewegen die mogelijk zijn. 
Omdat het bad bijdraagt aan WMO-doelen, zoals de 
vitaliteit van ouderen wordt het voor een deel met 
WMO-gelden gefinancierd.”

Meer zorggeld naar de sport
In Rheden wordt de veel gehoorde roep om meer 
zorggeld naar de sport met het doelgroepenbad 
concreet gemaakt. “We slaan een nieuwe weg in 
voor sportend Nederland,” vertelt de wethouder. 
“Het sportbedrijf moet een plek innemen in de 
zorgketen. Ook mijzelf en het college staat een  
hoop te doen. Het doelgroepenbad is een zwem-
voorziening voor mensen met een beperking lokaal 
en in de regio. Daarbij vertrouwen wij ook op steun 
uit de regio. We trekken al op met omliggende 
gemeenten, zoals de gemeente Rozendaal.  
Daarnaast praten we met verzekeraars die een 
gezonde leefstijl in hun pakket opnemen. Ook 
hebben we contacten met huisartsen, fysio-
therapeuten en patiëntenverenigingen. We zijn  
aan het pionieren, en met plezier.”

 

Aangepast sporten in sportaanbod
De afgelopen jaren is het aanbod voor sporters  
met een beperking flink gegroeid in Rheden. Alle 
inwoners uit de zeven dorpen kunnen bij Uniek 
Sporten terecht voor begeleiding naar een geschikte 
sport en sportvoorzieningen. Daarnaast betaalt  
de gemeente uit het zorgbudget ook een aantal 
beweegcoaches die zich hiermee bezighouden.  
De wethouder vindt het voor iedereen belangrijk  
om gewoon te sporten. “Of je nou een beperking 
hebt of niet, door in beweging te zijn blijft je 
spierkracht op peil en blijft je bovenkamer in 
beweging. Je doet mee en maakt deel uit van de 
samenleving. Dat landelijk slechts 34% van de 
mensen met een beperking sport vind ik zorgelijk. 
Daarom focussen wij nu op die sportdeelname.  
Ik was blij met alle aandacht in het Gelders jaar  
van het aangepast sporten en de campagne 
Gelderland sport onbeperkt. Maar eigenlijk zou er ieder 
jaar zoveel aandacht moeten zijn. De integratie van 
aangepast sporten in het complete sportaanbod is 
nodig en wenselijk. In Rheden gaan we daarvoor!”

Doelgroepenbad Rheden    vernieuwend  
voor sportend Nederland

Door in beweging te zijn blijft je 
spierkracht op peil en je boven-
kamer in beweging
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Grenzen verlegd bij Buddy Obstacle Run

Zo’n 250 mensen deden op 7 juli mee aan de Buddy Obstacle Run 
in Warnsveld. Er waren vier parcoursen, waaronder een route 
speciaal voor sporters met een beperking. Eén van hen was 
Elisabeth van den Berg. Door diabetescomplicaties kan ze steeds 
minder goed lopen. Juist daarom wil ze elke keer haar grenzen 
verleggen, en bovendien steunde ze graag het goede doel van  
dit evenement: de Stichting Beat Batten voor kinderen met de 
levensbedreigende stofwisselingsziekte Batten. “Anders doen is 
niet perse slechter. Als je toch het doel bereikt dat je voor ogen 
hebt, dan is het gewoon goed! Het leukste is om het plezier van  
de kinderen te zien. Het leukste moment was die hindernis 
waarop een van de kinderen bleef zitten en ging zingen. De  
rest van de tijd zit hij in een rolstoel, maar nu hij bovenop die 
hindernis zat was hij zo blij dat hij er voorlopig niet van af  
wilde. Geweldig om te zien, echt genieten. Ik vind het leuk om 
initiatieven als deze te ondersteunen. De kinderen komen erachter 
dat dingen wel mogelijk zijn, waar andere mensen op voorhand 
zullen zeggen: ‘Dat kan je niet!’.” Elisabeth legde het parcours af 
samen met buddy Taco Oostvogel: “Het is leuk om het plezier te 
zien, maar ook zeker het lef van kinderen om de obstakels te 
trotseren! De grens van het kunnen ligt ook veel hoger dan wij 
denken, geloof ik.” | www.buddyrun.nl.
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Zitvolleybal kijken en proberen bij het WK
 
Op 17 juli, de tweede dag van het WK 
zitvolleybal verzorgde More2win een 
bijzonder programma bij zorginstellingen 
en in theater Musis in Arnhem. Naast 
topsport beleven op de tribune konden 
sporters met een beperking zelf zit-
volleybal proberen. Zoals Jamill van 
Pluryn. “Ik had nooit eerder zitvolleybal 
gezien, maar het is heel leuk! Ik heb het 
ook zelf geprobeerd, en het is best lastig. 
Je moet er veel energie in stoppen!” 

 
Paul Ubbink van More2win vertelt: “We 
organiseren projecten en side-events om 
de maatschappelijke spin-off van (top-)
sportevenementen te vergroten. De 
wedstrijden kijken is spectaculair: je zit 
dicht op het veld en de absolute 
wereldtop komt in actie. De clinics 
worden gegeven door zitvolleybal-
internationals. Zij krijgen veel vragen  
en vertellen hoe ze zelf begonnen zijn  
en geven tips. Super sfeertje hier!”

Tennisser Jacco Eltingh blij met 
inclusie in de sport

Tennisser Jacco Eltingh was ook actief bij de 
Windmill Cup, die van 14 tot 21 juli Oosterbeek 
plaatsvond. Niet op de baan, maar om clinics  
te geven! Bij dit toernooi voor jonge tennissers  
in de wereldtop was er veel aandacht voor 
aangepast sporten. Jacco Eltingh: “Het is een 
uniek toernooi waar jongens en meisjes en 
valide tennissers en rolstoeltennissers samen op 
de baan komen. Inclusie in de sport is belangrijk 
en sport leent zich ervoor. Als je samen lekker 
aan het sporten bent dan ga je bruggen bouwen. 
Zodra je in je tennispakje op de baan staat gaat 
de passie stromen.” De tennisser gaf bij OTV 
Oosterbeek clinics aan een kinderen met en 
zonder beperking. “Als Gelderlander ben ik trots 
dat de provincie zo met sport omgaat!”
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Roxanne en Michael Nederlands 
kampioen G-klasse mountainbike

Op 21 en 22 juli was het Orderbos in Apel-
doorn de plek voor Nederlandse toppers in  
de cross country mountainbike. Bij het NK 
Mountainbike zijn zes deelnemers gestart in 
de G-klasse. Op de foto winnaars Roxanne en 
Michael. “Michael hield een heftig trainings-
schema aan van vijf tot zeven dagen per week 
en kwam terecht als winnaar over de streep,” 
zegt toeschouwer en fotograaf Jasper Baren-
dregt. “Michael is trots dat hij heeft gewonnen 
tijdens het NK weekend. En Roxanne wist haar 
angst voor het los liggende zand op de heuvels 
te overwinnen en als eerste binnen te komen. 
Heel knap! Na het veldrijden is ze nu ook 
Nederlands kampioene Mountainbike cross 
country.”

Voor het eerst wereldtitel 
rolstoelbasketbalsters Nederland!

In Hamburg zijn de Nederlandse rolstoelbasket-
balsters voor het eerst in de geschiedenis wereld-
kampioen geworden! De OrangeAngels versloegen 
Groot-Brittannië met 56-40. Dit was de achtste 
editie van het WK voor vrouwen. In 1994 werd 
Nederland vierde en in 2014 haalden de vrouwen 
brons. Bondscoach Gertjan van der Linden vertelt 
in het AD dat hij de overwinning prachtig vindt. 
“Wij zijn de hele week samen op Papendal. Ik ben 
24 uur per dag met rolstoelbasketbal bezig, dit is 
ons vak. En het is een geweldig vak.’’ De ploeg 
viert nu een feestje, maar richt zich hierna op de 
Paralympische Spelen in Tokio. ”Daar goud 
veroveren is en blijft het streven!’’
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Acht medailles voor team NL bij EK
 
Op 26 augustus, de laatste dag van de EK Para 
Atletiek in Berlijn heeft het Nederlandse team 
nog acht medailles gehaald! In totaal heeft 
TeamNL zo bij het EK 24 medailles gescoord. 
Onze ambassadeur Lara Baars wist op de laatste 
dag nog brons te halen bij het speerwerpen. 
Eerder won ze al zilver bij het kogelstoten. ‘’Het 
was een moeilijke wedstrijd met de wind hard 
van opzij. Aanvankelijk had ik wat problemen 
maar ik ben blij met mijn afstand en natuurlijk 
de medaille,’’ zegt zij. 

Edwin de Wolf inspireert jonge 
wielrenners

Hoe is dat om te fietsen met één been? In een 
bijzondere wielertraining op 30 augustus liet onze 
ambassadeur Edwin de Wolf de jeugd van wielren-
vereniging De Adelaar dat ervaren. Als militair 
verloor hij zijn linkerbeen op missie in Srebrenica. 
Inmiddels is hij para-wielrenner op topniveau 
waarbij hij trapt met één been. Ook vertelde hij over 
de Invictus Games. Naast diverse oefeningen nam 
Edwin de Wolf tijd om heel veel eerlijke vragen te 
beantwoorden. Hij lacht: “Wat zijn die kleintjes 
fanatiek!” De para-wielrenner is lid van de reguliere 
fietsvereniging De Adelaar om mee te kunnen doen 
aan wedstrijden. “Ze hadden weinig ervaring met 
mijn handicap, maar stelden voor om gewoon mee  
te gaan fietsen en te kijken hoe we het konden 
aanpakken. Er is altijd alle begrip voor mijn  
situatie.”

Para-cyclers voorop bij Rush Hour 
Arnhem 
 
Het was een spektakel tijdens de Arnhemse 
Wielerdag 2018 op 28 augustus, met ‘s middags 
de proloog van de internationale wielerwedstrijd 
Boels Ladies Tour en ‘s avonds de afvalrace Rush 
Hour. Het publiek kon daar ook genieten van 
para-cycling. Topwielrenners uit de KNWU-
selectie en -talentgroep verzorgden een 
demonstratie. Onder meer bronzen WK- 
medaillewinnaar Mitch Valize en het Apel-
doornse talent op de tandem Joelle Engel 
kwamen in actie. Het Oranje team leidde ook 
het peloton bij de inrijronde van Rush Hour.  
Met enthousiaste reacties van deelnemers en 
publiek!
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Hou de regie en volg je hart
De ex-militair had altijd al een 
passie voor fietsen. “Na mijn 
ongeluk dacht ik dat ik het niet 
zou kunnen. Inmiddels heb ik  
de Amstel Gold race van 125 kilo-
meter gereden en de Passo del 
Stelvio in de Dolomieten 
beklommen. Dat zoiets lukt heeft 
met je mindset te maken. In 
Nederland vindt iedereen overal 
wat van. Als je een zichtbare 
beperking hebt, wordt er altijd 
naar je gekeken. Mijn advies: hou 
de regie in eigen hand en volg je 
hart. Doe wat je leuk vindt en niet 
wat een ander er van vindt.”   

Engelse piloot als voorbeeld
Edwin de Wolf wil een voorbeeld 
zijn en anderen motiveren om 
gewoon te sporten. “Het hoeft 
geen topsport te zijn, maar in 
beweging komen is voor iedereen 
goed. Zelf heb ik ook een lichtend 
voorbeeld. Dat is Douglas Bader, 
een Engelse piloot die in de 
Tweede Wereldoorlog zijn benen 
is kwijtgeraakt. Met twee houten 
benen wist hij alsnog een van de 
beste gevechtsvliegers te worden. 
Als sporter die slechts één been 
mist motiveert mij dat weer om 
door te zetten.”

Zelf stap zetten naar vereniging
De wielrenner adviseert mensen 
zelf de stap te zetten naar een 
vereniging. “Soms is er geen 
sportaanbod specifiek op een 
groep gericht, bijvoorbeeld voor 
ex-militairen met posttrauma-
tische-stressstoornis (PTSS).  
Neem dan zelf het initiatief.  
Maak jouw beperking op een 
fatsoenlijke manier bij een club 
bespreekbaar en mensen zullen 
met je meedenken. Voor alles is 
een oplossing te vinden, mits je 
vraag reëel is natuurlijk.”

Militair revalidatiecentrum
In zijn werk past Edwin de Wolf 
zijn ervaring inmiddels ook toe. 
“Na mijn ongeluk moest ik ander 
werk zoeken en weer gaan 
studeren. Ik heb leidinggevende 
ervaring als groepscommandant 
en ervaring als beenprothese-
gebruiker. Hoe mooi zou het  
zijn om leiding te geven aan  
een praktijk waar ze deze hulp-
middelen maken? Het werd mijn 
missie om die functie te doen bij 
het militair revalidatiecentrum  
in Doorn. En dat is gelukt.” 

Inzetten op aangepast sporten
Na het Gelders jaar van het aan- 
gepast sporten blijft hij zich 
inzetten voor sporters met een 
beperking. “Na drie keer Invictus 
Games wil ik wat terug doen en 
ga ik me op bestuurlijk niveau 
inzetten voor deze spelen van 
2020 in Den Haag. Ook in alge-
mene zin wil ik me inspannen 
voor aangepast sporten in Gelder-
land. Want er zijn nog veel meters 
te maken!”

Ambassadeur en wielrenner Edwin de Wolf

Als militair verloor Edwin de Wolf zijn linkerbeen op 
missie in Srebrenica. Zijn beperking werd zijn kracht: 
inmiddels is hij para-wielrenner op topniveau waarbij 
hij trapt met één been. Op de Invictus Games in Orlando 
(2016) en in Toronto (2017) haalde hij twee keer brons. 
Ook in oktober 2018 in Australië – zijn laatste keer 
Invictus als deelnemer - haalde hij twee bronzen 
medailles. Na jaren van revalidatie en omscholing staat 
hij fit en krachtig in het leven. “Ik hoop een voorbeeld 
te zijn waardoor mensen in beweging komen.”

Trek je op  
aan een voorbeeld

Hou de regie in eigen hand en volg je hart
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Edwin de Wolf beoefent veel sporten, 
waaronder wielrennen en mountainbiken. 

Hij trapt daarbij met één been. En dat 
doet hij met resultaat, hij heeft al veel 
mooie doelen behaald. In zijn dagelijks 

leven is hij leidinggevende bij het  
militair revalidatiecentrum in Doorn.

#ambassadeur
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Sporten in veilige omgeving 
Te Koppel en haar collega’s beginnen bij wat de 
leerlingen zelf leuk vinden. “Dat moet je samen  
met hen ontdekken. Onze leerlingen hebben 
verstandelijke beperkingen in verschillende 
gradaties, ze kunnen zelf dus niet altijd goed 
uitleggen wat ze zoeken. We zorgen daarom voor 
een breed aanbod bij de sportlessen. Zodra wij zien 
dat iemand enthousiast op een sport reageert,  
gaan we ermee verder. We kijken bijvoorbeeld of  
er verenigingen zijn met een groep voor aangepast 
sporten. Of we gaan met de leerling naar een 
vereniging of aanbieder om te kijken hoe iemand  
in een reguliere groep mee kan doen.” 
 
Verbazend mooie resultaten 
De aanpak heeft bij Het Bariet al voor mooie 
verrassingen gezorgd. “Een meisje dat op school erg 
teruggetrokken is en niet tegen onverwachte dingen 
kan, bloeit op als ze gaat dansen. Ze gaf een 
voorstelling met haar G-groep op school en mijn 
collega’s stonden met open mond te kijken hoe ze 
zich presenteerde, prachtig.” Sport zorgt ook voor 
sociale contacten,” zegt Te Koppel. “Onze leerlingen 
komen met de bus naar school, het is niet vanzelf-

#partner

Alle kinderen en jongeren met een beperking moeten 
kunnen sporten. Niet alleen op school, maar ook in  
de vrije tijd. Dat is de overtuiging van de scholen voor 
speciaal onderwijs van De Onderwijsspecialisten. 
Vakleerkrachten krijgen daarom alle ruimte om  
samen met leerlingen te zoeken naar hun ideale sport.  
Nikka te Koppel, vakleerkracht en combinatiefunctionaris  
van Het Bariet: “Bewegen is goed voor de fysieke gezond- 
heid en je ziet dat kinderen er meer zelfvertrouwen door 
krijgen.”

De Onderwijsspecialisten :  samen zoeken naar 
dé ideale sport
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De Onderwijsspecialisten :  samen zoeken naar 
dé ideale sport

sprekend dat zij met andere kinderen optrekken. 
Sport biedt dat wel. Natuurlijk is het in het begin 
best spannend, ook voor de ouders trouwens. Die 
zijn soms verbaasd en trots, dat hun zoon of dochter 
zoiets gewoon blijkt te kunnen!” 
 

Stap voor stap aanleren 
Te Koppel ziet dat jongeren door sport beter leren 
inschatten wat ze wel en niet kunnen. “Gisteren liep 
een jongen binnen die in een reguliere groep aan 
freerunnen doet. ‘Nikka, ik heb de Kingkong 
geleerd!,’ riep hij enthousiast. Dat is een move om 
over de bok te komen. Uit zijn verhaal bleek dat  
hij vooral zo enthousiast was omdat er een nieuwe 
assistent-trainer was die hem de oefening stapje 
voor stapje uitlegde. Ja, daarmee geeft hij inderdaad 
een prima advies voor veel begeleiders van sporters 
uit deze doelgroep!” 
 

Werk samen! 
Als combinatiefunctionaris kent Te Koppel het 
sportaanbod in de Achterhoek goed. “Er is al best 
veel en je wilt wel een beetje volume houden. Ik 
roep dan ook vooral op tot samenwerking, tussen 
sportverenigingen, gemeenten en andere aan- 
bieders. Dan kan veel moois ontstaan. In Oost- 
Gelre zijn er bijvoorbeeld twee voetbalverenigingen 
waarvoor samenwerking niet vanzelfsprekend is. 
Toch doen ze dat in het G-voetbal, waardoor de ene 
vereniging zich nu concentreert op de wat jongere 
sporters en de ander op de oudere voetballers.  
Winst voor iedereen!” Te Koppel en haar collega’s 
ondersteunen ook de verenigingen. “Als een club  
aan de slag wil met aangepast sporten, maar niet 
precies weet hoe, geef ik graag advies.” 

Sport zorgt ook voor sociale contacten
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Boeiende inspiratieavond aangepast sporten  
in Heumen

“Het was een topavond!” Zo omschreef ambassadeur Estée 
Gerritsen de inspiratieavond aangepast sporten in Heumen, die  
op 28 augustus plaatvond. Organisator De Veldschuur had gezorgd 
voor een afwisselend programma. Professor Hopman van de 
Radbouduniversiteit gaf een lezing over de invloed van bewegen  
op gezondheid. Estée vertelde vervolgens hoe sporten haar fysiek 
en mentaal sterker heeft gemaakt. Ook het loket van Uniek 
Sporten in de regio Nijmegen kwam aan bod en verschillende 
clubs vertelden hoe het er bij hen in de praktijk aan toegaat. De 
veertig aanwezigen waren geboeid door alle verhalen en wisselden 
na afloop volop tips uit om aangepast sporten in de regio nog 
verder te brengen.

Dubbeltitel Marjolein Buis in VS
 
Onze ambassadeur Marjolein Buis behaalde op  
2 september succes met haar dubbelpartner 
Aniek van Koot in de Verenigde Staten. Bij de  
US Open USTA Wheelchair Championships in 
St. Louis versloegen ze Montjane/Ohtani met 
6-1, 2-6, 6-1 in de finale. “Een mooi resultaat  
in de aanloop naar de US Open volgende week, 
waar we ook samen zullen spelen!” zegt 
Marjolein Buis op Facebook. 
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Veel sporters aan de start bij de Bridge to Bridgeloop
 
Bij de Bridge to Bridgeloop op 9 september 
kwamen dit jaar veel handbikers, wheelers en 
lopers met een beperking aan de start! Onder de 
handbikers de Nederlandse wheeler Kenny van 
Weeghel die tot de wereldtop behoort. “Voor mij is 
dit een prachtige voorbereiding op de marathon 
van Berlijn waar ik aan deelneem.” Ook onze 

ambassadeur EsmeeAnne de Meulmeester liep 
mee: “Vandaag de 10 km gelopen in 48:46, een 
goede voorbereiding op de Damloop!” Bij de 
KidsRun deden leerlingen van De Onderwijs-
specialisten mee. Een leerling van De Ommezwaai 
na de loop: “Wow, wat is dit geweldig juf!”

Geslaagde sportdag als opening 
Nationale Sportweek Lochem!

Bijna 150 deelnemers trok de sportdag van Onbeperkt 
Sportief in Lochem op donderdag 13 september! Zij 
probeerden diverse sporten uit, zoals dansen, bowlen, 
hockey, voetbal, paardrijden, nordic walking en 
tafeltennis. Met de sportdag ging de Nationale Sport-
week in Lochem van start en was er direct veel 
aandacht voor aangepast sporten. Stichting Welzijn 
Lochem organiseerde de sportdag in samenwerking 
met de Sportraad Lochem en met subsidie van de 
gemeente Lochem. Meer dan veertig organisaties 
waren betrokken en veel verenigingen lieten zien  
welk sport- en beweegaanbod er is. Na de sportieve 
activiteiten sloot wethouder Eric-Jan de Haan de dag af 
met een gezamenlijke lunch. Een prachtige start van 
de Nationale Sportweek. Ambassadeur Paul Gommers, 
die op de dag actief was: “Het was een topdag, de 
deelnemers hebben genoten. Ook de medaille die ze 
allemaal kregen werd erg gewaardeerd.”
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Rolstoelbasketbal op Prinsjesfestival Den Haag
 
Vlak naast de Tweede Kamer rolt onze ambas-
sadeur Paul Toes tussen de rolstoelbasketballers 
door. Op zaterdag 15 september konden voorbij-
gangers kennis maken met deze aangepaste sport. 
“Leuk joh, ik wil dit wel elke dag doen!” lacht hij. 
Bij de opening van het parlementaire jaar in Den 
Haag waar de provincie Gelderland dit jaar 
strategisch partner was, was sport een van de 
thema’s. Roos Akkermans, projectleider provincie 
Gelderland, was blij met de opkomst. “We moeten 
Paul af en toe dwingen om even pauze te nemen, 
hij is ook zo enthousiast. Jan Markink, onze 
gedeputeerde sport, opende het Prinsjesfestival en 
liet zich door de rolstoelbasketballer overhalen om 
gelijk een potje mee te spelen. Hier op de 
Hofplaats laten we zien dat sport een belangrijke 
Gelderse parel is. Naast Urban Sports BMX, Urban 
hockey en eSports leggen we met rolstoelbasketbal 
de link met het Gelders jaar van het aangepast 
sporten.”

 
Helemaal fanatiek met de bal
De rolstoelen waren steeds gevuld, zowel kinderen 
als volwassenen wilden de sport proberen. Julia 
(tweede van rechts) zit zelf op basketbal en bleef 
de hele middag op de Hofplaats meedoen. 
“Rolstoelbasketballen is echt leuk, maar het 
vraagt wel om een andere techniek. Je kunt geen 
kracht uit je benen halen en moet het spelletje 
anders spelen. Je hebt meer kracht in je handen 
nodig.” Ook twintiger Anne deed een potje mee. 
“Ja, ik wil nog een keer, als ik de bal heb word ik 
helemaal fanatiek. Het valt me mee hoe wendbaar 
je bent in de rolstoel, ik maak zelfs snel te veel 
rondjes. Het is wel pittig voor de armen, ik voel 
mijn schouders nu al.” Die kennismaking met 
sporten is precies wat de provincie voor ogen 
heeft. “Door sport te laten zien en het mensen  
te laten proberen, hopen we hen op ideeën te 
brengen,” licht Roos Akkermans toe. “Vandaag  
is dat zeker geslaagd!”
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Succesvol judotoernooi BUSHi OPEN
 
Naast 500 reguliere sporters namen op 15 september zo’n 60 
judoka’s met een beperking deel aan de wedstrijden van het 
BUSHi OPEN. En dat ging met veel plezier! Esther (links op 
de foto): “Dit was mijn eerste wedstrijd, super spannend! 
Het was zwaar, maar ik heb er veel van geleerd. Ik vind het 
een goed initiatief om reguliere sporters met aangepaste 
sporters samen te laten sporten. Onbekend maakt 
onbemind!” Joyce Ott (rechts), coach bij BUSHI Arnhem 
vindt het fantastisch dat er met zoveel plezier wordt 
gejudood. “Ook mooi om alle sporters naast elkaar te zien 
sporten. Je ziet bijvoorbeeld dat reguliere sporters, judoka’s 
met een beperking coachen en aanmoedigen. Dat gaat 
vanzelf, maar is natuurlijk precies wat we gehoopt hadden!”

Integratie in de sport voor elkaar krijgen
Voorzitter Remco Radier is blij met het verloop en de 
opkomst. “We hadden plek voor 50-100 A-judoka’s, dus wij 
zijn erg tevreden.” BUSHi Arnhem is een unieke vereniging 
die graag iets extra’s doet om integratie in de sport voor 
elkaar te krijgen. “We willen ook sporters met een beperking 
de kans geven om de ervaring van een groot toernooi mee te 
maken. We nemen al jaren deel aan toernooien, maar bij 
geen enkel toernooi komen beide groepen samen aan de 
start.” Ook scheidsrechter Henk Zijlstra van de Judo Bond 
was onder de indruk. “Heel erg mooi de combinatie met 
A-judo en het reguliere judo. Ik kan alleen maar zeggen dat 
dit toernooi een aanrader is en ik zie uit naar volgend jaar. 
Organisatie: bedankt voor dit mooie toernooi!” 

Johan Reekers op podium 
Vondelgames

Bij de Vondelgames in Amsterdam 
reden onze ambassadeurs Edwin de 
Wolf en Johan Reekers mooie wed- 
strijden! Johan Reekers haalde zilver 
bij het Nederlands kampioenschap 
handbiken (mannen H5/O). Op de  
foto Sidney Bito, Mitch Valize, die 
Nederlands kampioen werd, en Johan 
Reekers. “Verrassende uitslag bij het 
NK!,” lacht Johan. Onze ambassadeur 
Edwin de Wolf nam deel aan het 
onderdeel cycling (mannen c1-3) en 
reed zich naar een 5e plaats. 
“Fantastische koers en een mooie 
generale voor de Invictus games!”, 
aldus de wielrenner. De Vondelgames 
is een jaarlijks sportevenement vol 
fietsactiviteiten in het Vondelpark 
waar iedereen die rijdt op wielen aan 
mee kan doen.
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#ambassadeur

Paul Gommers raakte als 
parachutist tijdens zijn werk 
binnen defensie gewond. Om 
zijn energie kwijt te kunnen 
beoefent hij met veel plezier 

meerdere sporten, waaronder 
boogschieten, zitvolleybal en 

discuswerpen.
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AchterhoekFM maakte 
een reportage over de 
sportdag van Onbeperkt 
Sportief in Lochem. Paul 
Gommers sprak in de 
radiouitzending over 
aangepast sporten bij 
verenigingen. “Hoe is 
sport zo te regelen dat 
iedereen deel kan  
nemen? Dat zouden  
alle betrokkenen, van 
gemeenten tot vereni- 
gingen, voorop moeten 
stellen. Veel sport-
bonden doen het al goed 
en integreren aangepast 
sporten steeds meer  
bij grote evenementen.  
Of ik tips heb voor 
verenigingen? Heb je  
een G-team, laat ze 
meedoen aan de club- 
bbq en alle andere 
activiteiten, zet ze niet 
apart. En laat iedereen 
zien dat zij net zo’n 
prestatie leveren als tde 
reguliere teams.”

In een uitgebreid inter-
view met De Stentor 
vertelde Paul Gommers 
dat hij als ambassadeur 
verenigingen bewuster 
hoopt te maken en 
anderen over de streep 
hoopt te trekken. “Ga 
sporten. Het is de uit- 
laatklep om balans in 
het leven te houden.”  
Hij hoopt dat vereni-
gingen mensen met  
een beperking de mooie  
kanten van sport  
kunnen laten ervaren. 
“Zorg ervoor dat ieder- 
een kan aanschuiven 
voor de derde helft in  
de kantine. Dat betekent 
niet dat er een lift móet 
zijn. Het gaat om de wil. 
Met drie man kun je 
iemand in een rolstoel 
de trap optillen.”

Bij de brainstorm regio 
Stedendriehoek dacht 
Paul Gommers mee en 
gaf daarmee input voor 
een regionaal samen-
werkingsplan. “Er kan 
nog een hoop beter, zoals 
meer voorzieningen, 
samenwerking en beter 
vervoer. Een mooi idee 
vind ik een keurmerk 
aangepast sporten voor 
verenigingen. Een 
stimulans voor sport-
clubs om meer te doen 
voor sporters met een 
beperking.” 

In het Business-
magazine van de  
Apeldoornse volleybal- 
vereniging Dynamo  
pleit Paul Gommers  
voor flexibiliteit en het 
aanpassen van regels. 
“Psychische en/of 
lichamelijke beper- 
kingen zouden geen 
beperking moeten  
zijn in de sport. Sport 
verbroedert en moet  
leuk zijn. Plezier staat 
voorop, desnoods pas  
je wat spelregels aan. 
Verenigingen moeten 
trots zijn als ze een  
team hebben dat 
deelneemt in een andere 
divisie. Wielrennen en 
schaatsen hebben al 
diverse afstanden,  
waarom dan niet aan 
een bestaand toernooi 
enkele extra disciplines 
toevoegen?”

Ambassadeur en multisporter Paul Gommers

Omarm sporters  
binnen verenigingen
“Aandacht voor aangepast sporten, ook voor (oud-)militairen is zo 
belangrijk! Daarbij hoop ik een brug te kunnen slaan voor militairen 
en burgers met zichtbare en minder zichtbare gebreken (zoals PTSS), 
zodat zij kunnen integreren bij verenigingen. Sommige clubs zien dat 
als een obstakel. Ik zie het zo: een vereniging is een organisatie die 
bepaalde doelen nastreeft. Laat het doel zijn iedereen te laten 
genieten van sport.” Dat zegt multisporter Paul Gommers die zich 
intensief inzet als ambassadeur van Gelderland sport onbeperkt. Zijn 
missie werd door veel media opgepikt, van de Stentor tot Achterhoek 
FM. Daarnaast is hij met andere ambassadeurs gesprekspartner voor 
verschillende gemeenten. 

Ga sporten,  
het is de uitlaatklep  

om balans in  
het leven te houden
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Charo en Djavi door de modder

Op 22 september gingen Charo (11) en 
Djavi (13) samen met hun ouders door  
de modder bij de 3 km obstacle run van 
Mud Masters in Biddinghuizen. Zo 
vraagt het gezin aandacht voor het Bio 
Vakantieoord, het vakantiepark in 
Arnhem voor gezinnen met meervoudig 
gehandicapte kinderen. Moeder Cisca 
van Sloten doet vaker met haar kinderen 
mee aan spectaculaire buitensport-
evenementen, zoals triathlons en air 
runs. “Sporten in de buitenlucht geeft 
mij en mijn kinderen veel energie en we 
worden er blij van. Ik wil andere ouders 
met gehandicapte kinderen laten zien 

dat er zo veel mogelijk is om actief bezig 
te zijn met je kind. Je stapt zelf even uit  
je dagelijkse zorgen en je kinderen laat  
je nieuwe uitdagingen aangaan. Hun 
wereld wordt daarmee groter. Bovendien 
zijn ze lekker in de buitenlucht en 
maken verschillende situaties mee  
die ook bijdragen aan hun sociale 
ontwikkeling. Door in mogelijkheden  
te denken hebben we al heel wat  
grenzen verlegd. Het Bio Vakantieoord is 
voor veel gezinnen de enige plek waar  
zij op leuke en actieve wijze kunnen 
ontspannen, alles is er gewoon.”  
www.stichtingbio.nl

Aangepast sporten op de agenda bij 
wethouders

Bij een netwerkbijeenkomst van de Gelderse Sport 
Federatie (GSF) voor wethouders stond aangepast 
sporten goed op de agenda. Op 24 september 
kwamen zo’n dertig wethouders uit diverse 
Gelderse gemeenten bijeen om kennis te halen en 
ervaringen te delen. In het mekka van de sport, 
Papendal, stonden diverse sportieve thema’s 
centraal. Jan Markink, gedeputeerde provincie 
Gelderland: “Ik ben blij dat in het Gelders jaar van 
het aangepast sporten meer dan dertig partners 
Gelderland sport onbeperkt hebben omarmd. Ook hier-
voor geldt dat we de krachten moeten bundelen. 
Een kleine honderd partners hebben het Gelders 
sportakkoord getekend. Het bundelen van krachten 
bepaalt het succes. En belangrijk is ook dat ieder- 
een mee moet kunnen doen, iedereen moet de kans 
krijgen om te kunnen sporten. Want daarmee staat 
je uiteindelijk sterker in de maatschappij!”
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Ruim vijftig kinderen proberen 
diverse sporten op Ready to sportdag!

Op dinsdag 25 september stond Ready to sport! op 
het programma in Arnhem. Leerlingen van De 
Onderwijsspecialisten kwamen naar sportcentrum 
Valkenhuizen voor een sportief dagje! Ready to 
sport is een initiatief van de Rabobank Foundation 
en NOC*NSF om meer kinderen / jongeren met een 
beperking aan het sporten en bewegen te krijgen. 
In samenwerking met Uniek Sporten, Special 
Heroes en de Rabobank Arnhem hebben circa  
55 kinderen van negen scholen voor speciaal 
onderwijs verschillende sporten kunnen proberen. 
De dag werd afgetrapt met een introdans om  
goed warm te worden. Lokale sportaanbieders 
verzorgden de clinics. Zo maakten de kinderen 
kennis met (frame)voetbal, rolstoelhockey, 
rolstoeltennis, boccia, racerunning, rolstoel-
vaardigheidstraining en circus.  
www.readytosport.nl

Campagne Gelderland sport 
onbeperkt gaat de straat op

“Mezelf gespot op bushokjes!” Dat roept 
zwemster EsmeeAnne de Meulmeester  
en ambassadeur van Gelderland sport 
onbeperkt enthousiast. Deze maand zijn 
de campagneposters van Gelderland sport 
onbeperkt te zien op vele abri’s in Gelder-
land en is er zo op straat aandacht voor 
aangepast sporten. Naast EsmeeAnne 
zijn ook ambassadeurs Johan Reekers, 
Paul Toes en Paul Gommers te 
bewonderen. Ook Paul Gommers had 
zijn poster al op de foto gezet: “Zo  
kom je ons nog eens tegen! ;) Sporten 
onbeperkt voor iedereen!”
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Met Rowing without limits leren 
roeien op de Waal!

“Ik vind roeien heel fijn, het is zo mooi in de 
natuur. En stil zitten is vastroesten! Daarom ben 
ik hier graag en hoop ik hierna ook door te gaan 
met roeien.” Dat zegt Mark (voorop met zonnebril) 
bij de derde cursusdag van Rowing without limits. 
Zaterdag 6 oktober was die cursusdag in samen-
werking met Pluryn en RV de Waal. Acht cliënten 
van Pluryn kwamen op deze zonnige zaterdag 
naar de Waal om de beginselen van het roeien te 
leren. Doan moest nog een beetje wennen. “De 
vorige keer stond er zoveel wind, dat ik bijna de 
boot werd uitgeblazen. Maar vandaag ga ik er 
weer voor!” Deelnemer Cor vindt het wel stoer: 
“Krijg ik eindelijk spierballen.”
www.rowingwithoutlimits.nl
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Burgemeester doet mee aan clinic 
badminton

Enthousiaste reacties tijdens de demonstratie-
middag van Badminton Zonder Drempels op 
zaterdag 3 november. De Culemborgse club had 
oud-wereldkampioene Ilse van de Burgwal weten 
te strikken voor een clinic. Zij startte het evene-
ment met een wedstrijdje tegen burgemeester 
Gerdo van Grootheest. “Wereldkampioen Ilse van 
de Burgwal maakte me uiteraard dik in,” meldde 
hij eerlijk op social media. “In Culemborg telt 
iedereen mee, wat je achtergrond ook is. Daarom 
ben ik erg trots dat we zo’n mooie vereniging in 
Culemborg hebben.” Na deze opening was er een 
korte uitleg en waren er demonstraties van 
verschillende vormen van aangepast badminton. 
En daarna konden de deelnemers natuurlijk zelf 
de baan op! Zowel mensen met een fysieke als 
met een verstandelijke beperking deden mee,  
op verschillende niveaus. Badminton Zonder 
Drempels organiseerde de clinic in samenwerking 
met onder andere de Dirk Kuyt Foundation en 
NOC*NSF, om zoveel mogelijk mensen kennis te 
laten maken met de badmintonsport. En met 
succes: het leverde direct een paar nieuwe leden 
op.

Ruim 40 sporters tonen vaardigheden bij Paralympische Talentdag
 
“Natuurlijk wil ik naar de Paralympische Spelen. 
Maar ik hoop dat ik vooral veel plezier heb met 
sport en er beter in word.” Dat zegt Carmen, een 
van de deelnemers aan de Paralympische Talent- 
dag op zondag 14 oktober. Op Papendal lieten  
41 sporttalenten met een beperking hun vaardig-
heden zien en beoordeelden bondscoaches de 
deelnemers in veertien sporten. De Paralympische 
Talentdag is een belangrijk middel om nieuw  

 
Paralympisch sporttalent te vinden. Sinds 2009 
zijn vijftig bezoekers van de Talentdag naderhand 
in een nationaal programma terechtgekomen. 
Tijdens de Paralympische Spelen van Rio 2016  
wonnen vijf daarvan een medaille. Paralympisch 
Sporter van 2017 Jetze Plat heette zondag de 
deelnemers welkom op Papendal.   
www.paralympisch.nl/talentdag

46 Gewoon. Sporten.



#contact 
ok

to
be

r 2
01

8 #samen #rollen #lopen #renn
en

 #h
ijgen #voorbeeld #m

etelkaar n
ovem

ber 2018 #buddy #conditie #medaille #trots #sportm
oment #doemee #gewoonsporte

n 
#s

am
en

sp
or

te
n

  �
�

�
  #

pl
ez

ie
r 

#j
ui

ch
en

 #
w

ed
st

ri
jd

 #
re

sp
ec

t n
ov

em
be

r 
20

18
 #

uitd
ag

in
g #gezond #sporthelden #buitensport #vrijheid #bewegen #con

tact #sam
en #rollen #lopen #rennen #hijgen #voorbeeld #metelkaar #buddy #con

ditie #m
edaille #trots #sportmoment ��� #doemee #gewoonsporten aal #plezier november 2018  #juich

en
 #w

edstrijd #respect #uitdaging  ���  #gezond #sporthelden #buiten
sport #vrijheid #bewegen #trots #Gele

rla
nd

 s
po

rt
 o

n
be

pe
rtk

 # gewoon sporten

Samen kom je verder centraal op bijeenkomst  
’Samenwerken en verbinden!’

“Samenwerken is geven en nemen. Ik heb 
een buddy nodig om te sporten, maar wij 
geven buddy’s ook inzicht over hoe het is 
om visueel beperkt te zijn.” Dat zei onze 
ambassadeur Joke van Rijswijk bij de 
bijeenkomst ‘Samenwerken en verbinden’ 
op donderdag 15 november. Tijdens de 
UNIQLO Double Masters in Bemmel werd 
deze georganiseerd door De Onderwijs-
specialisten en Gelderland sport onbeperkt. 
Diverse sprekers gaven hun visie op samen-
werking en de deelnemers konden de 
noodzaak om samen te werken ook zelf 
ervaren. 

Oefeningen met verduisteringsbril
Oud paralympiër Joke van Rijswijk heeft 
samen met Marleen Wegh een Slow 
Sportsgroup opgericht in Lingewaard, 
waarbij mensen met een visuele beperking 
met een buddy wandelen en oefeningen 
doen. De aanwezige partners, relaties en 
ambassadeurs konden zelf met een 
verduisteringsbril ervaren hoe je met een 
visuele beperking bent aangewezen op 
samenwerking. “Het was spannend, ik kon 
bijvoorbeeld geluid niet goed inschatten, 
wist niet wat het was. ”Mooi om dit te 
ervaren, je moet je buddy echt wel blinde-
lings vertrouwen.” “Het is niet alleen 
spannend om niets te zien, het is ook heel 
spannend om buddy te zijn en aan te geven 
waar iemand naar toe moet.”  

Zonnige G-loop bij 
Bosloop Malden

Maar liefst 890 lopers stonden 
aan de start van de Bosloop 
Malden op 4 november. In de 
bossen rond Malden werden 
verschillende afstanden gelopen. 
Voor de tweede keer op rij was  
er ook een G-loop, waar de 
enthousiaste deelnemers een 
uitdagend parcours van 500 
meter afwerkten. Wethouder  
van sport Maarten Schoenaker 
gaf het startschot en reikte na 
afloop de welverdiende medailles 
uit.
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Spelplezier boven   spelregels  
bij Voetbal+ van SC Woezik

Peter Jansen is een actief lid bij Sportclub 
Woezik, met 1600 leden de grootste 

voetbalvereniging in de regio. 
Sinds 2014 voetballen er ook spelers  
met een verstandelijke beperking.  

Peter Jansen is een van de initiatief-
nemers van de Voetbal+-teams en vindt  

het belangrijk dat deze volledig zijn 
geïntegreerd in de vereniging.  

#ambassadeur
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Snel tientallen spelers
De vereniging is gestart met 
Voetbal+ op initiatief van  
een trainer. Zijn meervoudig 
gehandicapte stiefzoon Koen 
wilde ook het veld op om te 
voetballen. Peter Jansen, de 
stiefopa van Koen en actief lid: 
“In overleg met het bestuur zijn 
mijn zoon en ik met een werk-
groep gaan kijken hoe we voet-
ballers met een beperking 
konden integreren binnen  
de vereniging. Dat ging 
voorwspoedig; in no time  
hadden we tientallen spelers  
op het veld.”

Spelmatig, trainbaar  
en competitief
SC Woezik besloot vervolgens  
een competitie op te zetten waar 
nu veertien teams van negen 
verenigingen aan mee doen.  
“In samenwerking met NEC Doel-
bewust en de Federatie Amateur-
voetbal Nijmegen maakten we 
een blauwdruk met daarin een 
aantal kernwaarden. Een daarvan 
is ‘spelplezier gaat boven spel-
regels’. Die kernwaarden zorgen 
voor plezier en succesbeleving 
voor alle spelers. We spelen in de 
competitie op drie niveaus zodat 
iedereen aan zijn trekken komt 
en kan ontwikkelen. Het begin-
nerniveau is spelmatig. Daarin 
trainen we met kleine stapjes, 
gebaseerd op methodes die 
scholen gebruiken. Daar- 
naast zijn er groepen die we 
kwalificeren als ‘trainbaar’  
en ‘competitief’.” 

Jonge voetballers aan het werk
Volgens Peter Jansen levert 
Voetbal+ veel op voor de vereni-
ging. “Je uitstraling krijgt er een 
boost van. Zo waarderen 
bedrijven het dat verenigingen 
zich maatschappelijk inzetten. 
Verder is een samenwerking met 
het lunchrestaurant Brownies& 
downieS ontstaan, waar mensen 
met een beperking werken. Daar 
zijn al meerdere jongeren enkele 

dagdelen aan het werk. Ze zijn 
met voetbal zo gegroeid in hun 
ontwikkeling dat ze het ook  
op de werkvloer goed doen. Er 
worden hier gewoon langs de  
lijn kandidaten gescout!”

Concept delen met anderen
SC Woezik deelt het concept 
graag met andere clubs en heeft 
hiervoor een informatiepakket. 
“We hebben al diverse clubs 
kunnen helpen. Als je als bestuur 
de sporters met een beperking 
omarmt is het integratieproces 
bij de club zo gepiept. Onze eigen 
voorzitter noemt Voetbal+ een 
vaandeldrager van de club. Kijk, 
zo moet het! Het laat ook zien dat 
er bij sportverenigingen meer 
speelt dan alleen sport. Ook 
gemeenten zetten zich in om 
meer mensen met een beperking 
aan het sporten te helpen, op dat 
vlak groeien we naar elkaar toe.”

High five voor eigen goal
“Hoe mijn kleinzoon Koen het 
allemaal ervaart? Hij is meer-
voudig beperkt en beleeft het 
voetbal heel anders dan wij,” 
vertelt Jansen. “Maar hij staat 
wel op het veld! En hij gaat elke 
keer vooruit, hij kan nu ook 
zonder begeleiding lopen. Als 
‘beschermde speler’ draagt hij 
een speciaal hesje en als hij  
trapt ligt het spel even stil.  
Voor hem maakt het niet uit  
in welk doel hij scoort, ook voor  
een eigen goal haalt hij een  
high five bij zijn ouders en het 
publiek.”

Ambassadeur en actieve vrijwilliger Peter Jansen

Spelplezier boven   spelregels  
bij Voetbal+ van SC Woezik

Bij Sportclub Woezik voetballen sinds 2014 spelers met 
een verstandelijke beperking. Deze Voetbal+-teams  
zijn volledig geïntegreerd in de vereniging. Inmiddels 
heeft de club een regionale competitie opgezet. Ook  
is SC Woezik een leerbedrijf waar onder andere hbo- 
studenten stage lopen bij het aangepast sporten. De 
club telt zo’n veertig voetballers met een beperking  
en krijgt landelijk aandacht voor de aanpak. 

Voetbal+ is een vaandel- 
drager van de club
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Estée Gerritsen (19) heeft haar 
pijlen gericht op de Para-

lympische Spelen in Tokyo.  
De amazone combineert haar 

topsport met een studie aan de 
hogeschool HAN. Via haar eigen 
stichting Moving without limits 

inspireert ze kinderen om van 
hun beperking hun kracht  

te maken.

#ambassadeur

In topsport  is mijn  beperking  
mijn kracht  
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Ik loop, ik studeer 
én ik doe aan topsport

Van kasplantje naar topsporter
Voor iemand die vanaf haar 
geboorte revalideert is het bijzon- 
der dat ze nu topsporter is. “Bij 
mijn geboorte had ik zuurstof- 
tekort en liep ik cerebrale parese 
op, een hersenbeschadiging 
waardoor ik spastisch ben in alle 
ledematen. De artsen dachten dat 
ik waarschijnlijk niet zou kunnen 
lopen en als een kasplantje zou 
leven. Mijn ouders hebben er veel 
energie in gestoken om mij te 
helpen om beter te worden. 
Onbewust revalideer ik al mijn 
hele leven. En zoals het nu gaat 
mag ik niet klagen! Ik loop, ik 
studeer en doe aan topsport.” 

Evenwicht vinden
Naast haar studie aan de hoge-
school HAN rijdt ze ongeveer vier 
keer per week, traint ze in de 
sportschool en elke dag thuis een 
half uur. “In het begin was paard-
rijden revalidatie voor mij. Het 
was een worsteling om mijn 
evenwicht te vinden en gewoon  
te blijven zitten. Ik wilde gewoon 
sporten zoals de rest; lessen bij 
een gewone manege en natuurlijk 
galopperen! Mijn moeder heeft 
heel wat rondjes gerend naast de 
pony. Nu heb ik veel meer balans, 
ik werk ook in de sportschool aan 
mijn core stability.” 

In eigen klasse uitblinken
Bij haar start in het talententeam 
para-dressuur werd ze gekeurd. 
“De indeling is in grades 1 t/m 5, 
waarbij grade 5 een minimale 
beperking is. Ik ben ingedeeld in 
grade 2. Heel gek, maar dat voelde 
als een domper, alsof je een 
stempel krijgt opgedrukt. Toch 
werkt dit goed, iedereen kan in 
zijn eigen klasse uitblinken.”  

En dat deed ze. “Ik ben het meest 
trots op mijn NK-resultaat, de 
laatste observatiewedstrijd voor 
Rio. Ik won toen goud in mijn 
grade en werd overall tweede.”

Beperking is mijn kracht
De dressuuramazone is een 
enorme doorzetter, maar had ook 
moeilijke periodes. “Ik ben op de 
basisschool gepest en heb daar 
lang last van gehad. Je krijgt dan 
in je hoofd dat een beperking iets 
negatiefs is. Nu ik in de topsport 
zit heeft mijn beperking me voor 
het eerst iets gebracht. Mijn niet-
krachtige kant is nu mijn kracht.” 
Haar verhaal vertelt ze graag via 
haar eigen stichting Moving without 
limits. “Ik geef presentaties bij 
scholen en organisaties en wil 
kinderen inspireren om van hun 
beperking hun kracht te maken.”

Spannende dingen zijn leuk
Estée Gerritsen focust op de 
Paralympische Spelen, ze maakt 
deel uit van de groep Talents2-
Tokio. “Kinderen die nog niet 
sporten raad ik aan om te gaan 
doen wat ze willen op sportgebied. 
Daarvoor moet je soms uit je 
comfort zone. Gewoon doen, 
spannende dingen kunnen zoveel 
leuks brengen! Als je verder wilt 
in de sport is de talentendag van 
NOC*NSF een aanrader. Ik had 
tien jaar geleden ook niet gedacht 
dat ik zo zou sporten!”

In topsport  is mijn  beperking  
mijn kracht  

Ambassadeur en dressuurtalent Estée Gerritsen: 

“Mijn weg naar de topsport 
is bizar gelopen,” zegt de 
19-jarige studente Estée 
Gerritsen. “Op mijn 16e 
werd ik gescout door de 
bondscoach para-dressuur 
van de paardensportbond 
(KNHS). Binnen een jaar 
startte ik internationaal en 
werd ik geselecteerd voor 
de Paralympische Spelen  
in Rio.” Vlak voor vertrek 
bleek haar paard Onassis 
een hartritmestoornis te 
hebben en ging ze slechts 
als toeschouwer mee. “Met 
een nieuw paard richt ik 
me nu op Tokyo in 2020!” 
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#partner

         NOC*NSF wil meer  jongeren met een   
   motorische beperking  aan het sporten krijgen

“Iedere Nederlander een passende sportclub! Daar  
staat NOC*NSF voor en daarom staan wij vierkant  
achter de missie van Gelderland sport onbeperkt.” Dat  
zegt Heleen Moes, Expert Paralympische Sport.  
Om aangepast sporten te stimuleren zijn er diverse 
programma’s, zoals Grenzeloos Actief en Ready  
to sport.
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         NOC*NSF wil meer  jongeren met een   
   motorische beperking  aan het sporten krijgen

Zelf drempels durven nemen 
NOC*NSF en de Rabobank slaan de handen ineen 
om meer jongeren met een motorische beperking 
aan het sporten te krijgen. Het programma Ready  
to sport werkt samen met verenigingen, bonden en 
regioconsulenten om jongeren met een motorische 
beperking te ondersteunen naar structureel sport- 
en beweegaanbod. Als projectleider van dit 
programma schakelt Heleen Moes met lokale 
partijen en sportbonden. En geeft ze af en toe ook 
een training op de sportdagen. “Ik ben talentcoach 
Paralympisch Atletiek geweest en sta vooraan om 
weer eens sportles te geven,” lacht ze. “Zo was er  
een keer een veertienjarig meisje bij het rolstoel-
parcours, een pittig circuit met hoogten en 
obstakels. Het verbaasde me dat ze een rolstoel  
had met van die grote duwhendels om haar over 

drempels heen te ‘helpen’. Twee weken later kwam 
ze me stralend vertellen dat de hendels er af waren. 
‘Na het parcours durf ik drempels zelf te nemen.’  
Ze zat letterlijk rechter op in haar rolstoel en durfde 
in het dagelijks leven veel meer aan.” 

Kennis delen 
De projectleider vertelt dat NOC*NSF op veel 
manieren zoekt naar lokale verbinding om het 
aangepast sporten te stimuleren. “Dat is essentieel 
om iedere Nederlander te kunnen laten sporten.  
Zo betrekken wij onder andere sportbonden, regio-
consulenten, scholen en revalidatiecentra om lokaal 
de verbindingen te leggen. Uiteindelijk maken de 
mensen lokaal het verschil, zij kunnen de kinderen 
goed doorverwijzen. Het is heel fijn om te ervaren 
dat er steeds meer aandacht is voor borging naar 
een club.  

Onderdeel van sportclub 
Zelf is Heleen Moes van ’s ochtends vroeg tot ’s 
avonds laat bezig met sport, in haar werk en ook  
als triatleet. “Als sportliefhebber vind ik het zo  
gaaf om sporters met een beperking te helpen 
belemmeringen te overwinnen, want helaas zijn 

 

 

 

die er vaak wel. Als ze de drempels eenmaal over 
zijn en bijvoorbeeld onderdeel zijn van een sport-
club, dan is dat ook ultiem geluk. Het is mooi om 
deel uit te maken van dat proces en te zien dat 
mensen op die manier meedoen in de maat-
schappij.”

 

Probeer het gewoon! 
“Het is fijn dat steeds meer trainers en clubs open 
staan en hun creativiteit laten gelden om iemand 
aan het sporten te krijgen. Zij verbinden binnen en 
buiten de club met regiocoaches, buurtsportcoaches 
en andere verenigingen. Verder begrijp ik dat het 
spannend is en dat kinderen of volwassenen soms 
twijfelen. Maar er is altijd een manier om te sporten 
want samen kun je tot genoeg oplossingen komen. 
Ga de eerste keer samen met een bekende, dat 
maakt het makkelijker!” 

Met een rechte rug in je rolstoel  
kun je wel tegen een stootje 
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Als je doet wat je leuk vindt  
word je er vanzelf beter in

Leerzaam WK
Hij heeft voor een seizoen 
bijgetekend bij Köln 99ers in 
Duitsland, een van de sterkste 
competities in Europa. Daarnaast 
is hij inmiddels een vaste waarde 
in het Nederlands team. “Ik ben 
bijvoorbeeld naar de Para-
lympische Spelen in Rio geweest. 
Een fantastische ervaring, vooral 
omdat bij elke wedstrijd 10.000 
toeschouwers zaten.” Deze zomer 
deed hij mee aan het WK in 
Hamburg. Het Nederlands man- 
nenteam werd in de achtste 
finales uitgeschakeld. “Het was 
een leerzaam toernooi. Als team 
hebben we goed gespeeld, maar 
op dit niveau liggen veel landen 
heel dicht bij elkaar. Voor mezelf 
kijk ik terug op een toernooi 
waarin ik sterk heb gespeeld en 
lekker mijn minuten heb kunnen 
pakken op het veld.”  

Tactisch en fysiek
Door een ziekte raakte Gijs op zijn 
achtste een groot deel van zijn 
heupkop kwijt, waardoor hij 
alleen kleine stukjes kan lopen. 
Na wat omzwervingen kwam hij 
bij rolstoelbasketbal terecht. “Wat 
er zo leuk aan is? Het was sowieso 
de eerste keer dat ik mensen in 
rolstoelen zag rammen, fanatiek 
zag gáán. Samen lol maken. Het 
is een heerlijk tactisch en fysiek 
spel, je speelt vijf tegen vijf en 
moet dus alles kunnen.” Op een 
competitiedag werd Gijs gescout 
voor Jong Nederland. “Toen ik 
daar binnen kwam dacht ik:  
al die gasten zijn stukken beter! 

Maar ik heb sindsdien heel grote 
stappen gezet. Ik wil alles eruit 
halen wat erin zit en ik heb nog 
geen idee waar mijn plafond is.”
 
Topsport en studie combineren
Gijs combineert trainen en wed- 
strijden met de studie Sport, 
gezondheid en management aan 
de Hogeschool Arnhem Nijmegen. 
Uiteindelijk wil hij aan de slag 
als personal trainer. “Niet 
gespecialiseerd in aangepast 
sporten trouwens, maar juist 
breder in gezondheidsadvies. 
Werken met mensen met over-
gewicht, mensen die niet willen 
sporten. Hen helpen bij een 
gezond leven aan de hand van 
mijn eigen ervaringen. Dankzij 
de goede begeleiding bij het 
basketbal ben ik nu in goede 
conditie. Dat gun ik anderen ook.” 
 
Begin simpel en doe wat je leuk 
vindt
“Sport is zo lekker. Je wordt er 
fysiek moe van, maar het levert je 
zoveel energie op, ook mentaal. Je 
leert mensen kennen en zit beter 
in je vel. Ik ben ervan overtuigd 
dat iedereen kan bewegen. Begin 
gewoon eens met tien minuten 
lopen, of rollen. Er kan vaak  
meer dan je denkt. Ga uitzoeken 
welke sporten je leuk vindt, op  
de open dagen van de Dirk Kuyt 
Foundation of de Paralympische 
Talentdagen bijvoorbeeld. Die zijn 
juist bedoeld om sporten te 
ontdekken, je hoeft helemaal niet 
ervaren te zijn. Als je doet wat je 
leuk vindt word je er vaak vanzelf 
beter in.”

Ambassadeur en rolstoelbasketballer Gijs Even

Hij hoort bij de twaalf 
beste rolstoelbasketballers 
van Nederland en inves- 
teert wekelijks meer dan 
twintig uur in zijn sport. 
Maar topsporter en HAN- 
student Gijs Even heeft 
nog een missie: zoveel 
mogelijk mensen helpen 
bij gezond leven en  
lekker bewegen. “Met 
mijn studie Sportkunde 
en mijn eigen ervaringen 
hoop ik mensen te inspi- 
reren.”

Sport is zó lekker!
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#ambassadeur

Gijs Even is toprolstoelbasket-
baller, speelt in het Nederlands 

team en bij Köln 99ers in de 
Duitse competitie. Hij combineert 

zijn topsportcarrière met de 
studie Sportkunde aan de Han.
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Meer dan 30 partners hebben zich ingezet om  
Gelderland sport onbeperkt tot een succes te maken! #partner

Mariska Gerrits, Outdoor Gelderland: “De parasport is jaarlijks een 
belangrijk thema tijdens Outdoor Gelderland. Om meer kinderen te 
kunnen laten sporten tijdens Outdoor Gelderland organiseerden wij 
een speciale dag voor kinderen met en zonder een beperking. Op deze 
bijzondere dag met veel plezier stond de parasport centraal voor 
ruiters, bezoekers en vooral kinderen met of zonder beperking. Ik vind 
het belangrijk dat de aangepaste sport een vast onderdeel wordt van 
ieder evenement. Alle kinderen moeten gewoon kunnen sporten!”

Erik Tolboom, NTFU: “Om meer aandacht te schenken aan deelname 
door handbikers, tandems en buddy’s aan een reguliere toertocht 
hebben wij bij de Holland Classic een aparte start georganiseerd.  
Het is belangrijk dat iedereen kan genieten van wielrennen in de 
buitenlucht. Daarom plaatsten wij ook op onze site praktische tips 
waar je als toertochtorganisator aan moet denken als je wielrenners 
met een beperking aan een tocht mee wilt laten doen. Met slechts 
enkele aandachtspunten in het achterhoofd is ook hun toertocht 
toegankelijk te maken voor sporters met een beperking. Fijn dat  
we dit in samenwerking met Handbiken.nl en Gelderland sport onbeperkt 
op hebben kunnen pakken.”

Nico Teunissen, De Onderwijsspecialisten: “Gelderland sport 
onbeperkt heeft de beweging die in onze provincie al in gang  
was gezet, op een hele goede manier een vervolg gegeven.  
Er zijn daarmee nieuwe samenwerkingsverbanden ontstaan  
en er is veel aandacht geweest voor sporters met beperking.  
Zo hebben we gezamenlijk een bijeenkomst over samenwerken 
georganiseerd. Het is juist voor aangepast sporten belangrijk 
om samen op te trekken, zodat uiteindelijk iedereen kan 
sporten.”

Remco Radier, BUSHi OPEN: “Ik vind 
het belangrijk dat aangepast sporten 
en regulier sporten samen gaan. Dat 
het goed samen gaat hebben we laten 
zien tijdens het toernooi BUSHi OPEN. 
Het is mooi dat we daar via Gelderland 
sport onbeperkt wat meer aandacht voor 
hebben gekregen!”

Brock Sampson, Rowing without limits: “Dit jaar zijn 
we gestart om roeien voor iedereen mogelijk te maken. 
Samen met Pluryn hebben we een driedaags roei-event 
opgezet voor mensen met een beperking. Gelderland sport 
onbeperkt heeft hier een mooie video en artikel van 
gemaakt. Het is gaaf dat we hierdoor nog beter kunnen 
laten zien wat we doen en voor wie we er zijn.”

Arjo Wijnhorst, Uniek Sporten: “De provincie Gelderland heeft  
het afgelopen jaar extra geïnvesteerd in de gehandicaptensport.  
Het effect hiervan is duidelijk te zien geweest. Het Gelders jaar van  
het aangepast sporten heeft mooie resultaten opgeleverd. Vele 
evenementen waar aangepast sporten goed zichtbaar was en 
samenwerking tussen verschillende partijen is het resultaat. Met 
Uniek Sporten zullen wij dan ook doorbouwen op de resultaten die  
de campagne heeft opgeleverd en sport en bewegen voor mensen  
met een handicap blijven uitlichten in de gehele provincie!”
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#onderwijs

Alle partners, organisaties en ambassadeurs  
van Gelderland sport onbeperkt:  

bedankt voor jullie bijdrage, inzet en inspiratie!

#partners

#sporters

#gemeenten

#verenigingen

#onderwijs

#zorg

#ambassadeurs
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