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De vakantie maand is aangebroken..hoewel het voor de randstad pas in augustus het geval is.  
Het zal niet voor een ieder echt een gewone vakantie zijn want een aantal sporters zullen in de 
komende tijd moeten presteren met het oog op China. 
In dit sportbericht hebben we een (beperkt en deels in het buitenland te houden) overzicht van de 
sport-kalender en een aantal aardige verrassende en tot nadenkend stemmende berichten. 
Meer berichten zijn te vinden op sport.nl en NebasNsg.nl 
  
   

 
 
  
18 - 22 juli WK Paardrijden World Championships  Hartpury, Engeland 
18 - 22 juli Handboogschieten Stoke Mandevile Engeland
21 - 28 juli Tennis Wereld Kampioenschap Munchen, Duitsland
28 juli - 8 aug Atletiek 3rd IBSA Games Sao Paulo en Sao Caetano do Sul, Brazilië 
31 juli - 5 aug Rolstoeltennis DaimlerChrysler Open Houten, Nederland
  

 
 
 PERS BERICHT 
  
Mw. drs. Lydia la Rivière-Zijdel ontving op vrijdag 27 april 2007 uit de handen van de Heer drs. J. 
Cohen, Burgemeester van Amsterdam, een Koninklijke Onderscheiding als Officier in de Orde van 
Oranje-Nassau. Zij ontving deze onderscheiding voor haar rol in de emancipatie van vrouwen en 
meisjes op Europees en Internationaal vlak, en met name voor haar inzet bij de emancipatie van 
vrouwen en meisjes met een handicap. Ook de ontwikkeling van zelfverdediging en weerbaarheid 
voor meisjes en vrouwen met een handicap, waarmee zij wereldwijd bekendheid verwierf, naast haar 
niet aflaatbare inzet voor de ontwikkeling van breedte sport als emancipatie instrument voor vrouwen 
en meisjes (met en zonder handicap) droegen bij aan deze onderscheiding 
“Niet alleen verdiende Mw. la Rivière-Zijdel haar sporen als Karateka en Aikidoka, ondanks haar 
handicap, maar met name ook het onderwijzen van anderen om deze takken van sport alsmede 
zelfverdediging en weerbaarheid over te dragen aan gehandicapte vrouwen en meisjes op 
internationaal gebied, onderbouwt waarom zij deze onderscheiding verdient”, zei de Burgemeester 
tijdens de uitreiking van de 46 onderscheidingen. 
  

 
 
Ruimtevaarttechnologie voor snellere handbikes 
ARNHEM -  InnosportNL, NOC*NSF, TU Delft, Infinious en de KNWU werken in een uniek 
samenwerkingsverband aan de ontwikkeling van "de" Handbike - die Nederland tijdens de 
Paralympische Spelen Beijing 2008 - aan een medaille moet helpen. Zondag 1 juli werd tijdens het 
Nederlands Kampioenschap Wielrennen op de weg in Maastricht dit eerste project van InnoSportNL 
bekend gemaakt. 
  
In aanwezigheid van onder andere bondscoach handbiken Mathijs Honig en handbike-routinier Johan 
Reekers (bronzen medaille winnaar Athene 2004 en Nederlands kampioen 2007) werd de 
overeenkomst net na de start van het NK Wielrennen op de weg getekend.  
  
InnoSportNL-directeur JanWillem van der Wal: "Wij zijn verheugd om met juist deze partijen het eerste 
InnoSportNL project vorm te geven. Het is uniek dat we voor de eerste keer moderne 
ruimtevaarttechnologie toe gaan passen binnen de productontwikkeling voor de wielrensport. Met 
deze inzichten gaan we de snelste Handbike ter wereld ontwikkelen, zodat onze Nederlandse 
Handbikers met succes kunnen strijden om het goud in Beijing 2008." 



  
Reekers toonde zich nieuwsgierig: "De komende maanden zullen heel spannend worden, en ik ben 
heel erg benieuwd wat deze nieuwe handbike voor resultaten op gaat leveren.". Tot op heden hebben 
twee handbikers een nominatie voor de Paralympische Spelen Beijing 2008 op zak: Monique van der 
Vorst en Don van der Linden. 
  
InnoSportNL is een initiatief van NOC*NSF en TNO Sport en heeft de ambitie om hét nationale 
centrum voor innovatie in sport te worden. InnoSportNL is vanaf haar oprichting in 2006 gevestigd te 
Papendal en onderscheidt zich van gangbare innovatie in de sport door uit te gaan van de 
vraagsturing en de behoefte vanuit de sport zelf. De ambitie en doelstellingen van InnoSportNL 
worden de komende jaren structureel ondersteund door het Ministerie van VWS. 
  
(3 juli 2007) 
   

 
 
Zwemster Marion Nijhof verruilt sport voor studie 
BORCULO - Het andere leven is al een paar maanden aan de gang.Zelf is zwemster Marion Nijhof 
inmiddels gewend aan het idee dat ze niet meer dagelijks om zes uur 's morgens in het zwembad 
hoeft te liggen ter voorbereiding van weer een wereldkampioenschap of de Paralympics, de 
Olympische Spelen voor mindervalide sporters. 
door André Scheffers 
  
Het is over en uit. De 25-jarige Borculose verruilt de sport voor een maatschappelijke carrière. Nijhof 
volgt een studie sportbeleid en -management in Utrecht, haar tegenwoordige woonplaats. Meer dan 
twaalf jaar zwom ze als blinde zwemster aan de wereldtop. Het waren jaren van heel veel investeren 
en op piekmomenten oogsten. Maar ze kijkt terug op een tijd met allemaal hoogtepunten en eigenlijk 
geen dieptepunten. Als ze één toernooi uit moet kiezen noemt ze de spelen in Athene 2006. "Dat was 
met een zilveren en twee bronzen plakken het absolute hoogtepunt."  
  
De sport bracht haar naar alle continenten. Behalve Azië. Daar had ze kunnen komen als ze had 
doorgetraind voor de Paralympics in China. Maar dat zat er niet meer in. Het besluit om te stoppen 
werd genomen, nadat ze door gezondheidsproblemen twee maanden niets kon doen. "In mijn hoofd 
speelde het al langer. Maar die periode van gedwongen rust was voer tot nadenken. Ik ben in Utrecht 
gaan wonen, heb daar een vervolgstudie opgepakt en kreeg andere interesses. Dan kom je op een 
punt dat je de knoop moet doorhakken. Iets half doen, dat wil ik niet." Het WK in Afrika vorig jaar 
december was daarmee haar laatste 'kunstje' op wereldniveau.  
  
Ze pakte er een gouden plak, twee zilveren en een bronzen. Een grotere oogst dan in Athene. "Maar 
niets is groter dan een olympische medaille. Ook het WK-goud niet. Dat ik geen gouden olympische 
medaille heb, heeft mijn beslissing om te stoppen niet in de weg gestaan." Op het moment dat Nijhof 
het podium verlaat, is de gehandicaptensport in Nederland mede dankzij haar prestaties aan het 
professionaliseren. Dat lijkt wat wrang. "Nee hoor. De tijd moet er rijp voor zijn. Het is mooi dat het nu 
gebeurt. Er komen meer faciliteiten ter beschikking van de zwemmers. Ik heb alles zelf moeten 
regelen, van zwemuren tot vervoer naar wedstrijden. Dat heeft tijd en energie gekost, maar ik denk 
niet dat ik er minder hard door heb gezwommen."  
  
In huize Nijhof is het net zo goed even wennen dat de druk van de ketel is. Vader, moeder, broer 
Jurgen; allemaal hebben ze hun aandeel gehad in de prestaties van Marion. "Daar ben ik ze dankbaar 
voor", zegt ze uit de grond van haar hart. "Alleen had ik dit nooit kunnen bereiken. Ook Hans Tuenter 
heeft veel voor mij betekend", noemt ze de naam van de trainer die haar van 1999 tot en met 2004 
bijstond. "Dat waren de jaren waarin de basis is gelegd. Het laatste jaar heb ik op de schema's van 
Matthijs Ottink van de Whee in Goor getraind. Maar Hans was de man die me heeft gebracht tot waar 
ik ben gekomen." Ze blijft contact houden met de sport, die haar zo na aan het hart ligt. Marion Nijhof 
schrijft als freelancer voor het zwemblad Keerpunt en heeft de zwembond laten weten dat ze haar 
ervaring graag in dienst stelt van jong talent. ",Als ik iets nog iets voor de zwemsport kan betekenen, 
ben ik daar graag toe bereid." Morgen kan ze weer uitslapen.  
  



En overmorgen ook. Althans, de wekker zal niet meer om half zes afgaan. "Het was soms zwaar. Ik 
ben niet gestopt omdat ik een hekel aan trainen heb gekregen. Dat hoor je ook vaak. Sterker, ik heb 
altijd met plezier getraind. Het is gewoon tijd voor het andere leven, het normale leven."  
  
Bron: De Stentor 
  
(3 juli 2007) 
   

 
 
Vergeer en Ammerlaan genomineerd voor 'Oscar' 
ARNHEM - Rolstoeltennissers Esther Vergeer en Robin Ammerlaan zijn door de Amerikaanse 
sportzender ESPN genomineerd voor beste sportvrouw -en man met een beperking.  
  
Esther Vergeer zegt dit in haar column in de Telegraaf.  "In de Verenigde Staten wordt het vergeleken 
met de uitreiking van de Grammies en Oscars. Bij de valide mannen zijn Roger Federer, Tiger Woods 
en basketballer Lebron James bijvoorbeeld de kandidaten", aldus Vergeer.  
  
De winnaars in de verschillende categorieën worden op 11 juli in Los Angeles bekend gemaakt. Via 
internet kon er op de kandidaten worden gestemd.  
   

 
Thierry Schmitter wint Kielerwochte 2007     
Bericht overgenomen van Volvo for life: www.volvoforlife.nl  
  
21-06-2007 - Kiel Paralympische zeiler Thierry Schmitter wint overtuigend de Kieler Woche in 
Duitsland. De Nederlandse zeiler was de sterkste in een veld van 16 deelnemers voor de kust van het 
Duitse Kiel. Thierry Schmitter versloeg de Duitser Heiko Kröger op zijn thuiswater. Schmitter, die de 
Bronzen medaille won tijdens de Olympische Spelen van Athene, is de laatste twee evenementen 
ongeslagen.  
  
Oppermachtig? “Nee dat niet. Na de eerste dag stond ik nog zesde. Maar toen de zeewind eenmaal 
doorzette ging ik steeds sterker varen, zei Schmitter uit de auto terug naar Nederland. “Op de derde 
dag won ik zelfs drie wedstrijden achter elkaar! Dat is nog nooit gebeurd geloof ik. Het waren ook 
omstandigheden waar ik goed mee kan omgaan. Golven en iets meer wind.” Het was een sterk veld. 
Tien landen en zestien deelnemers. Zijn grootste concurrent was de Duitser Kröger die goud won in 
2000 in Sydney en vierde werd in Athene in 2004. De Deen Jens Andersen die in het vorige 
evenement nog een bedreiging was kon dit keer de vorm niet helemaal vinden. Waar komt de vorm en 
het krachtsverschil vandaan? “Wij hebben de hele winter samen getraind. Samen met mijn 
trainingspartner Andre Rademaker en coach Han Beverwijk. Wij werken samen terwijl in de meest 
andere landen de teams tegen elkaar zeilen.” De volgende stap is het open WK in de 2.4 klasse in 
Denemarken. “Dat is voor mij heel belangrijk want dan vaar ik tegen valide mensen. Maar voor mijn 
kwalificatie is het belangrijk dat ik tijdens het WK 2.4 in Rochester voor paralympische zeilers 
(Canada) goed presteer.”  
  
Einduitslag Zeilen Paralympische klasse Kieler Woche 2.4  
1 Schmitter Thierry (1969) NED 16,00  
2 Heiko Kröger (1966) GER 23,00  
3 Megan Pascoe (1986) GBR 39,00  
4 Erikstad Bjornar (1981) NOR 47,00  
5 Paul Tingley (1970) CAN 47,00   
   

 
KNHB – KNKV – NTTB en KNGU verantwoordelijk voor gehandicaptensport     
Bunnik – 19 juni 2007 – Een viertal sportbonden hebben onlangs een overdrachtsovereenkomst 
getekend met NebasNsg. Met de ondertekeningen door de KNHB, KNKV, NTTB en KNGU staat het 
totaal aantal sportbonden dat verantwoordelijk is voor gehandicaptensport op 12.  
  
Op 6 juni nam de KNHB het voortouw in de reeks overdrachten. Een geïntegreerde 
demonstratietraining van het g-hockeyteam en een juniorenteam voorafgaand aan de RABO testserie 



damesinterland Nederland – Argentinie was het decor voor de overdracht van het LG/G hockey. 
Zaterdag 9 juni tekenden de KNKV tijdens het NK g-korfbal in Zeewolde en de NTTB tijdens het NK 
aangepast tafeltennis in Breda. Twee groeiende sportevenementen die onder auspiciën van de 
sportbond plaats vonden. Het NK turnen in Nijmegen was zondag 17 juni het decor voor de overdracht 
van gymnastiek voor sporters met een beperking.  
  
De vier sportbonden werken hard aan de ontwikkeling en daarmee aan de toekomst van 
desbetreffende tak van gehandicaptensport.  De sporten maken onder de vlag van de desbetreffende 
bond een gezonde groei door. Een toenemend aantal reguliere sportverenigingen meldt zich bij de 
bonden om te starten met een sportaanbod voor gehandicapten. NebasNsg is blij met deze 
ontwikkeling en hoopt in de toekomst als kennisinstituut vanaf de zijlijn de bonden te blijven voorzien 
van de benodigde informatie over de doelgroep. 

 
   
Vele sportieve groeten en wellicht tot ziens, 
  
Herman Lindhout 
voorzitter 
Stichting Nederlands Supporters Contact 
  
  
 
 


