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Morgen komen de cijfers van de regering…wie zal het zeggen hoe deze voor een ieder persoonlijk en 
voor de sport in het algemeen zullen uitvallen..wordt het positief of minder plezierig. 
Daarom geven wij in dit sportbericht de echt plezierige “cijfers”… 
 
 

 
Zitvolleybaldames winnen Europese Kampioenschap 
  
De Nederlandse zitvolleybalsters zijn op 8 september in Hongarije Europees Kampioen geworden. De 
ploeg van bondscoach John Bestebroer won in de finale van Oekraine met 3-1 (22-25, 25-17, 25-16, 
25-16).  
De eerste set moest Nederland duidelijk nog even wennen aan de geweldige entourage, waardoor 
Oekraine in staat bleek te volgen en uiteindelijk zelfs de set te winnen. In het verloop van de wedstrijd 
herpakte Nederland zich echter en kwam Oekraine er niet meer aan te pas. Op beslissende 
momenten wist de ploeg wat extra's te brengen en eigenlijk zijn ze vanaf de tweede set niet meer in 
problemen gebracht. 
  
Met het behalen van de Europese titel hebben de zitvolleybalsters ook aan de selectiecriteria van het 
NOC*NSF voldaan om deel te mogen nemen aan de Paralympische Spelen in Beijing.  
  
(Bron: Nevobo 8 september 2007) 

 

  
  
 Arnhem, 17 september 2007 
  
Rolstoeltennisser Bas van Erp genomineerd voor de Paralympische Spelen 
Beijing 2008 
  
‘Nog 355 dagen tot Beijing!’ 
 
  
NOC*NSF heeft rolstoeltennisser Bas van Erp genomineerd voor de Paralympische Spelen die in 
september 2008 in Beijing plaatsvinden. 
  
Bas van Erp  Rolstoeltennis, quad dubbelspel  
  
Bas van Erp is genomineerd op basis van de prestaties die hij behaald heeft tijdens de British Open, 
dat van 24 tot en met 29 juli in Nottingham, Groot-Brittannië werd gehouden.  
 
  
www.itfwheelchairtennis.com 
De classificatie eis voor rolstoeltennis is dat er een medische diagnose is met als gevolg van een 
substantieel functieverlies in één of meer ledematen. Er is één open klasse voor dames en heren en 
één klasse met quads. Deze quad sporters hebben functieverlies in minimaal drie ledematen waarbij 
ze beperkingen ondervinden bij de uitvoering van verschillende slagen.  



 
 
  
Meer informatie over de Paralympische Spelen kunt u vinden op www.beijing2008.cn en op 
www.paralympic.org. 
Meer informatie over de normen en limieten kunt u vinden op www.sport.nl. 

 
 
 
 
Brons paralympisch zeiler Schmitter. 
  
ROCHESTER - Paralympisch zeiler Thierry Schmitter heeft een bronzen medaille veroverd op het WK 
in het Amerikaanse Rochester.  
Schmitter moest alleen de Duitser Heiko Kroeger en de Fransman Damien Sequin voor zich dulden. 
Sequin bleek oppermachtig, hij won zes van de twaalf races. Schmitter was één keer de snelste en 
eindigde twee keer als tweede. 
  
Met zijn derde plaats voldeed Schmitter aan de nominatie-eisen voor de Olympische Spelen van 
Beijing. De zeilbond dient hiervoor nog wel een officiële voordracht doen bij NOC*NSF.  
  
(Bron: NOC*NSF 16 september 2007) 
 

 
Twee oranje plakken op World Games 
  
TAIPEI - Annette Roozen en Marije Smits hebben op de World Games voor sporters met een 
beperking in Taipei de eerste Nederlandse medailles veroverd. Op de 100 meter was Roozen de 
snelste in een tijd van 16,72 sec, gevolgd door Smits in een tijd van 19,10. 
 
Nog vier atleten kwamen op de 100 meter in actie. Er was een vierde plek voor Tom Fugers in een 
persoonlijke recordtijd van 12,65 en Agnes Zijl liep in haar serie een achtste tijd en mag daarom 
uitkomen in de finale. Ook Kenny van Weeghel pakte een finaleplaats door in zijn serie als eerste te 
eindigen in een tijd van 14,48. Marijke Mettes werd in haar serie vierde en komt daarmee ook in 
aanmerking voor een plek in de finale. 
  
(Bron: NOC*NSF 13 september 2007) 
 

 
Boek over rolstoeltennisster Walraven. 
HEERLEN - Rolstoeltennisster Sharon Walraven heeft haar nominatie al binnen en zet nu alle zeilen 
bij om zich definitief te kwalificeren voor de Olympische Spelen volgend jaar in China. Een team van 
ondernemende mensen heeft zich georganiseerd in de Stichting Return met als doel Sharon Walraven 
organisatorisch en financieel te ondersteunen bij het realiseren van haar Olympische droom.  
  
Het inspirerende levensverhaal van Sharon wordt op initiatief van de Stichting Return uitgegeven in 
een boek met als titel: "Terugslaan bij tegenslag". In het boek reikt Sharon de lezer persoonlijke 
inzichten aan voor het (her)vinden van intrinsieke motivatie na ingrijpende gebeurtenissen of in 
crisissituaties, zowel zakelijk als privé. 
  
De Stichting heeft Jan Rijpstra, voormalig Tweede Kamerlid en VVD-woordvoerder voor Sport, bereid 
gevonden het boek te schrijven: "In het boek denk ik zowel het drama van het ongeluk als haar 
levenservaringen op een dusdanige manier te verwoorden dat de lezer ervaart hoe je met 
tegenslagen omgaat en hoe je het geloof in eigen kunnen weer terug kunt krijgen en kunt vinden". Jan 
Rijpstra publiceerde onder meer boeken over de Paralympische Spelen en zet zich veelvuldig in om 
meer aandacht te generen voor de positie en prestaties van gehandicapte sporters. 
  
Topsport Limburg is nauw betrokken bij dit initiatief. Geert Ruigrok, directeur Topsport Limburg: "Dit 
initiatief is een fantastisch voorbeeld van hoe wij in Limburg bezig zijn de topsport en het bedrijfsleven 
dichter bij elkaar te brengen. Op deze wijze wordt opnieuw een topsporter in staat gesteld zich volledig 



te focussen op de sport, waardoor de kans op succes volgend jaar in Peking aanzienlijk wordt 
vergroot. Bovendien kunnen ondernemers via dit soort initiatieven hun sterke betrokkenheid bij het 
duurzaam versterken van de sport helder communiceren naar relaties en medewerkers."   
  
De Stichting Return geniet brede steun in Limburg vanuit het bedrijfsleven, de sport en het onderwijs. 
Vandaag zal Rens Blom, tijdens het netwerkevenement "motivatie in sport en business", vertellen wat 
de toegevoegde waarde is van dit soort initiatieven voor de prestaties van een topsporter tijdens én na 
zijn sportcarrière. Als trouwe steunpilaren van Sharon Walraven ontbreken ook SGL en DSM niet. 
  
Stichting Return 
Voor meer informatie over de Stichting Return en/of het inspirerende boek "Terugslaan bij tegenslag" 
kunt u zich wenden tot: 
Ewout Boogaard, tel. 0615001503 of email ewout.boogaard@ami-consultancy.com 
  
(Bron: Persbericht 6 september 2007)  

 
  
Met deze mooie berichten kunnen we al het andere beter verwerken. 
  
Groet, 
Herman Lindhout 
voorzitter 
Stichting Nederlands Supporters Contact 
  
 


