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De decembermaand staat vol met feestelijkheden en verrassingen. In volgorde van binnenkomst 
geven de volgende berichten graag door. 
  

-        Nominaties voor Dorrie Timmermans en Gerben Last 
-        NOC*NSF officieel lid van het IPC en verantwoordelijk voor de uitzending van het 

Nederlands Paralympisch Team 

-        Internationale Conferentie DCDD Sport en Handicap binnen 

Ontwikkelingssamenwerking; Sport als een Middel voor Empowerment 

-        Nominaties Sportgala 2007 

  

Tevens hebben we een een nieuwe web-site gevonden met prima sport beelden. 

 

http://www.heleenvermeer.nl/onbeperkttv/no06.html 
 
een absolute aanrader. 
   

 
  

 
  
Arnhem, 2 december 2007 
  
Nominaties Sportgala 2007 
  
Op 2 december 2007 is bekend geworden welke sporters zijn voorgedragen als Sportman, 
Sportvrouw, Sportploeg en Gehandicapte Sporter van 2007, alsmede de Coach van het Jaar 2007. De 
Nederlandse sportjournalistiek heeft de volgende sporters en coaches genomineerd. De nominaties in 
willekeurige volgorde: 
  
Genomineerd voor Gehandicapte Sporter van het jaar 2007: 

  
Marion Nijhof (26) won in december 2006 bij het WK aangepast zwemmen in Durban (Zuid-Afrika) 
liefst vier medailles in de categorie S11. De visueel gehandicapte inwoonster van Utrecht veroverde 
brons op de 50 vrij, zilver op de 200 wisselslag en 100 vrij en goud op de 400 meter vrij. Nijhof zette in 
2007 een punt achter haar topsportloopbaan, waarin ze meerdere keren op het podium stond bij 
wereldkampioenschappen en Paralympische Spelen. 



  
Anette Roozen (31) liep tijdens de Nelli Cooman Games in Stadskanaal een nieuw wereldrecord op 
de 100 meter sprint in de klasse F42 in een tijd van 16,57 seconden. Ook op de 200 meter boekte 
Roozen een nieuw wereldrecord van 34,46 seconden. De Utrechtse atlete continueerde daarmee haar 
goede vorm van 2006, toen ze in september wereldkampioen werd op de 100 meter en bij het 
verspringen.  
  
Esther Vergeer (26) bleef ook in 2007 de onbetwiste nummer 1 van de wereld in het 
(vrouwen)rolstoeltennis. Ze werd in november opnieuw wereldkampioen in het enkelspel en veroverde 
samen met Jiske Griffioen ook de titel in het dubbelspel. Verder won de Woerdense nog tal van 
andere aansprekende internationale toernooien.  
  
Genomineerd voor Sportman van het jaar 2007: 
Theo Bos  
Sven Kramer  
Ruben Houkes  
  
Genomineerd voor sportvrouw van het jaar 2007: 
Marleen Veldhuis  
Ireen Wüst   
Lornah Kiplagat  
  
Genomineerd voor Sportploeg van het jaar 2007: 
Het zeilteam Lobke Berkhout en Marcelien de Koning  
De Nederlandse springploeg, bestaande uit Vincent Voorn, Jeroen Dubbeldam, Albert Zoer en Gerco 
Schröder 
Het Nederlands voetbalelftal onder de 21 jaar  
  
Genomineerd voor Coach van het Jaar 2007: 
Gerard Kemkers  
Foppe de Haan  
Robert Eenhoorn  
  
Op dinsdag 18 december aanstaande zendt de NOS vanuit de RAI in Amsterdam het NOS/NOC*NSF 
Sportgala uit.  
  
(Bron: persbericht NOC*NSF 2 december 2007) 

 
  
Revolutionaire wheeler voor Kenny 
  
Door betere begeleiding en materialen vergroot NOC*NSF de medaillekansen van Nederlandse 
sporters op de Paralympische Spelen van Beijing. Zo hebben Infinious en de TU Delft, naar aanleiding 
van een door NOC*NSF geïnitieerd innovatieproject, een nieuwe 'wheeler' ontwikkeld voor Kenny van 
Weeghel, winnaar van drie medailles bij de Paralympische Spelen van Athene in 2004. Wheelen is 
een atletiekonderdeel, waarbij de stoel direct op de hoepels wordt aangedreven. Kenny van Weeghel 
is een sprinter en neemt deel aan de 100, 200 en 400 meter. 
  
De structurele intensiveringen van trainings- en wedstrijdprogramma's voor de Paralympische sporten, 
die de afgelopen jaren voornamelijk op individueel niveau hebben plaatsgevonden, krijgen een vervolg 
met fulltime programma's voor rolstoelbasketbal op Papendal en zwemmen in Nijmegen. Mirjam 
Müskens, NOC*NSF prestatiemanager Paralympisch, licht toe: "Oorspronkelijk was dit programma 
gericht op Beijing. Gaandeweg bleken de ambities van de betreffende bonden zo groot dat werd 
gekozen voor een periode tot aan Londen 2012. In het voorjaar van 2008 komen daar fulltime 
programma's richting Beijing bij, onder meer voor zitvolleybal. Niet voor elke sport is een (structureel) 
fulltime programma even zinvol. Bovendien zetten we in op sporten waarin Nederlanders de afgelopen 
jaren het meest succesvol zijn geweest."  
  
(Bron: Lopend Vuur, de topsportkrant van NOC*NSF) 
 



 
   

 
  
Internationale Conferentie DCDD 
Sport en Handicap binnen Ontwikkelingssamenwerking; 
Sport als een Middel voor Empowerment 
  
14 december 9:00 – 16:00 uur 
Meeting Plaza Utrecht, Utrecht 
  
Registreer voor 7 december 2007 
  
DCDD nodigt u van harte uit! 
  
Op 14 december organiseert DCDD de Internationale Conferentie Sport en Handicap binnen 
Ontwikkelingssamenwerking; Sport als een Middel voor Empowerment, in Meeting Plaza 
Utrecht.  
  
Achtergrond informatie 
Sport is een fantastisch middel om doelen te bereiken binnen ontwikkelingssamenwerking. Helemaal 
als het gaat om mensen met een handicap, want sport is bij uitstek een middel om inclusie, 
emowerment en begrip te bereiken.  
Helaas worden mensen met een handicap in ontwikkelingslanden nauwelijks bereikt met initiatieven 
rondom sport. Sport organisaties actief in het Zuiden richten zich niet op mensen met een handicap. 
Ontwikkelingssamenwerkingsorganisaties en gehandicaptenorganisaties zijn wel gericht op mensen 
met een handicap, maar door hen wordt het middel sport nauwelijks gebruikt.  
  
Deze conferentie geeft individuen, sportorganisaties, ontwikkelingssamenwerkingorganisaties en 
gehandicaptenorganisaties de mogelijkheid ervaring en expertise uit te wisselen over dit onderwerp. 
Deze uitwisseling kan leiden tot nieuwe actieplannen en samenwerkingsverbanden.  
  
Programma 
Het programma begint om 9:30 in de ochtend met een ‘sportieve opening’ gevolgd door een plenaire 
sessie. Hiervoor zijn twee sprekers zijn uitgenodigd: Jan Rijpstra voorzitter NCDO platform Sport en 
Ontwikkeling en Jane Mandean Paralymic Goldwinner uit Zuid Afrika. Na de plenaire sessie kunnen 
participanten  deelnemen aan twee workshops gefaciliteerd door een gevarieerde groep organisaties.  
Alle workshops behandelen het onderwerp ‘sport als middel voor empowerment voor mensen met een 
handicap in ontwikkelingslanden’. Voor een gedetailleerd programma zie: 
http://www.dcdd.nl/default.asp?3412. 
  
Taal 
Vanwege internationale gasten op de conferentie zal de plenaire sessie in het Engels zijn. De voertaal 
tijdens de workshops zal op het moment zelf bepaald worden en afhankelijk zijn van de samenstelling 
van de groep.  
  
Registratie 
U kunt zich registreren voor deelname door het invullen van het registratieformulier voor  7 december. 
Dit kunt u sturen naar dcdd@dcdd.nl. 
  
Kosten 
Kosten voor deelname zijn € 20,-. Deelname voor DCDD leden en sprekers is gratis.  



  
Routebeschrijving 
De Meeting Plaza ligt in Hoog Catherijne, het gebouw van Centraal Station Utrecht. Om deze reden 
adviseren wij u met het openbaar vervoer te komen. Voor mensen voor wie het openbaar vervoer niet 
of minder toegankelijk is: neem contact op met DCDD voor een tegemoetkoming in de parkeerkosten 
(dcdd@dcdd.nl of 0302363786).  
  
We hopen u te ontmoeten op 14 december! 
  
Namens het DCDD bestuur en de Conferentie Werkgroep,  
  
Anke Huijboom 
DCDD 
+31(0)30.236.37.86 
www.dcdd.nl   
    
Voor het uitgebreide programma, het registratieformulier en het laatste nieuws over de 
conferentie: http://www.dcdd.nl/default.asp?3412. 
  
The conference is part of the project ‘Disability mainstreaming in Development Cooperation’, 
supported by DG Employment, Social Affairs and Equal Opportunities of the European Commission. 
The project aims to promote a coherent and co-ordinated approach to mainstream disability in 
development co-operation policies of 25 European Union Member States. 
  
(bron: Lydia la Rivière-Zijdel, MA) 

 
 
 
 
  

 
  
  
Arnhem, 20 november 2007 
  
NOC*NSF officieel lid van het IPC en verantwoordelijk voor de uitzending van 

het Nederlands Paralympisch Team 

  
Tijdens de Governing Board meeting van het International Paralympic Committee (IPC)  in Seoul, 
Korea is het verzoek tot overdracht van de licentie met betrekking tot de uitzending van het 
Nederlands Paralympisch Team goedgekeurd. De overdracht van het IPC lidmaatschap zal 
bekrachtigd worden in de IPC General Assembly aanstaande zaterdag in Seoul.  
  
Tijdens de Olympische Spelen van Sydney (2000)  is een intentieverklaring met betrekking tot 
Organisatorische Integratie (OI) van gehandicaptensport (topsport/breedtesport) getekend door 
NebasNsg, NOC*NSF en VWS met het doel aangepaste sporten en gehandicapte sporters onder te 
brengen bij de reguliere sportbonden en verenigingen. Een logische stap en vervolg in dit proces was 
ook de overdracht van de verantwoordelijkheid voor de uitzending van het Nederlands Paralympisch 
Team . De formele verantwoordelijkheid lag tot op heden bij NNPC/NebasNsg.  
  



Het lidmaatschap wordt door NebasNsg overgedragen aan Stichting National Paralympic Committee 
of the Netherlands/ NOC*NSF. Het is bijzonder en vooruitstrevend dat een nationale Olympische 
organisatie grote betrokkenheid heeft bij Paralympische activiteiten. Nederland loopt hierin voorop.  
  
Onder deze tekst vindt u het logo van NPC of the Netherlands. Een voorwaarde voor lidmaatschap 
van het IPC was onder andere het gebruik van de Agito’s die staan voor “beweging en verbinding”. De 
drie Agito’s symboliseren de rol van het IPC met het doel het bijeenbrengen van atleten over de hele 
wereld door middel van sport. 
  
NebasNsg en NOC*NSF  werken nauw samen in het OI-traject en  
zullen deze samenwerking voortzetten om vorm te geven aan het gehandicaptensport beleid.  
  

 
  
(Bron: persbericht NOC*NSF 20-11-2007) 

 
 
 
  

 
  
Arnhem, 20 november 2007 
  
Paralympische Spelen Beijing 2008 
  
Nominaties voor Dorrie Timmermans en Gerben Last 
 
  
NOC*NSF heeft tafeltennisser Gerben Last en rolstoeltennisster Dorrie Timmermans genomineerd 
voor de Paralympische Spelen die in september 2008 in Beijing plaatsvinden.  
  
Gerben Last   Tafeltennis 
Gerben Last is genomineerd op basis van de resultaten die hij behaald heeft tijdens de Europese 
Kampioenschappen, die van 10 tot en met 21 oktober 2007 in Kransjka,Gora / Slovenië plaatsvonden.  
Gerben Last werd in het onderdeel landenteam klasse 9/10 Europees Kampioen. 
  
Dorrie Timmermans   Rolstoeltennis / quads dubbelspel  
Dorrie Timmermans is genomineerd op basis van de resultaten die zij behaald heeft op de British 
Open (24-29 juli / Nottingham) en de US Open (18-23 september 2007 / San Diego). 

 
  
Goede dagen toegewenst en spoedig meer nieuws over de China 2008 supportersreis. 
  
Herman Lindhout 
voorzitter 
Stichting Nederlands Supporters Contact 
 


