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INHOUD
Met het ontsteken van de Olympische Vlam werd op zaterdag 22 oktober 2011 het startsein gegeven voor de Special Olym-

pics Regionale Spelen in Raalte. Ruim 470 sporters met een verstandelijke beperking zijn in vijf takken van sport de spor-

tieve strijd met elkaar aan gegaan, onder het motto ‘Ik ga voor de overwinning, maar door mijn inzet ben ik een winnaar!’.

De dag was één groot sportfeest! De opening was een 

spektakelstuk: de deelnemers werden op Olympische wijze 

binnengehaald en de binnenkomst van het Olympische 

vuur werd begeleid door een politiemotor met sirene en 

zwaailichten. Na de opening verspreidden de sporters zich 

over de sportlocaties van Sportcentrum Tijenraan en de 

sportvelden en -hal bij  Rhoda Raalte. Aan het einde van 

de dag werd het vuur weer gedoofd en werden de sporters 

verrast met een optreden van Jannes. 

Sportservice Overijssel kijkt met trots terug op het evene-

ment. De organisatie is mede mogelijk gemaakt door een 

substantiële bijdrage van de Provincie Overijssel, waarvoor 

veel dank.

Het organiseren van zo’n groot evenement past naadloos 

binnen de ambitie van Sportservice Overijssel om een bij-

drage te leveren aan het Olympische Plan 2028. Samen met 

alle partners in het Olympisch Netwerk zullen wij ons ook 

de komende jaren inzetten om prachtige sportevenementen, 

zoals deze Special Olympics naar Overijssel te halen.

De organisatie van het evenement was in handen van het 

team Sportbedrijf van de gemeente Raalte en Sportservice 

Overijssel, daarbij ondersteund door SaVAS Raalte en de 

Deventer Sportploeg. 

Bij de organisatie van de wedstrijdprogramma’s heb-

ben R.G.V. Kwiek, Rohda Raalte en JV Salland uit Raalte, 

voetbalvereniging Wijhe’92 en tafeltennisvereniging Swift 

uit Deventer een belangrijke rol vervuld. Zonder de inzet 

van deze organisaties en de vele vrijwilligers was het niet 

mogelijk geweest om dit evenement te organiseren. Langs 

deze weg willen we iedereen bedanken voor de inzet!

Met dit magazine geven we 

u hopelijk een plezierige 

terugblik op een fantastisch 

evenement!

  

Hack Goettsch - directeur 

Sportservice Overijssel
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Als Wendy Scholten (32) 13,5 jaar geleden niet als vrijwilliger 

was terecht gekomen bij SaVAS waren deze Regionale Spelen 

er misschien helemaal niet geweest. Want het is Wendy die 

in 1999 begint met een wedstrijdploeg bij de zwemmers in 

Raalte. Nu is ze een van de initiatiefnemers van dit prachtige 

toernooi. ‘Vorig jaar was ik 12,5 jaar vrijwilliger bij SaVAS, 

samen met mijn broer. 

Als een soort van cadeautje hebben we toen het zwemtoernooi 

georganiseerd, dat was zó gaaf! Dat smaakte echt naar meer. 

Samen met  Sportservice Overijssel zijn we toen gaan kijken 

naar de mogelijkheden om een evenement met meerdere 

sporten te organiseren. En dit is het resultaat.’ 

‘Vorig jaar vierde SaVAS haar 50-jarig bestaan met een 

geweldig sportevenement, het bleek de opmaat naar zaterdag, 22 

oktober 2011: de Regionale Special Olympics in Raalte. Raalte, 

een gastvrije gemeente, een sportieve gemeente. Ik heb vele 

sporters en begeleiders uit de nabije omgeving verwelkomd, 

maar ook handen geschud van deelnemers uit verre windstreken: 

Enschede, Almelo, Oss, Heerlen, Vlaardingen, Kerkrade, Wes-

tervoort, Groningen, ik kan niet volledig zijn. Vroeg uit de veren,  

enthousiast, maar ook met de spanning in het lijf van de aanko-

mende wedstrijden. We kijken inmiddels terug op een geweldig 

sportief en zonnig verlopen topsportevenement.  Een lach en een 

traan, een arm om een schouder, teleurstelling en gejuich, alles 

wat eigen is aan sport, we waren getuige van pure sportbeleving. 

En niet te vergeten:  een bruisend slot onder aanvoering van 

Jannes.  Een speciaal woord van dank richt ik tot slot tot de vele 

vrijwilligers, zonder wie deze dag niet mogelijk was. Geweldig 

bedankt en tot ziens in Raalte. 

Piet Zoon - Burgemeester gemeente Raalte 

SaVAS Raalte
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‘Vorig jaar hebben we goede ervaringen opgedaan met de 

organisatie van het Special Olympics-onderdeel zwemmen. 

Die ervaringen namen we mee in de 

aanloop naar vandaag. Zonder veel 

moeite hebben we vandaag 300 vrijwil-

ligers  in kunnen zetten. Onder meer 

via maatschappelijke stages, afkomstig 

van Landstede, het Carmel College 

en de scouting, zonder uitzondering 

enthousiaste en betrokken jongelui. Een oproep in de media 

leverde bovendien zoveel aanmeldingen van dorpsgenoten 

op die ons wilden helpen, dat we haast een vrijwilligersstop 

hebben moeten instellen.’ 

Brigit Trooster - organisatie evenement, 

sportconsulent Sportbedrijf Raalte 

Zwemmen staat er om bekend dat het altijd uitloopt. ‘Het 

is dan ook mijn grootste uitdaging om alles op tijd te laten 

lopen’ geeft Wendy aan. Uiteindelijk is ze vijf over vijf klaar 

en is het zwemtoernooi vlekkeloos verlopen. Op de vraag 

waarom ze dit al 13,5 jaar doet begint ze te stralen: 

‘Gewoon, omdat het zo fantastisch is om met deze sporters 

te werken! Ik ben er 

aan verslaafd en wil 

er nooit meer mee 

stoppen!’

Wendy Scholten  - 

organisatie evenement, Technisch Gedelegeerde SON en 

zwemcoördinator SaVAS Raalte
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Deventer
Sportploeg

‘De afgelopen maanden zijn we als Deventer Sportploeg betrokken geweest bij de 

organisatie van dit evenement, omdat we in Deventer ervaring hebben met meerdere 

sporten voor sporters met een beperking. Het is fijn om de in Deventer opgedane 

ervaring te kunnen delen, want uiteindelijk hebben we één belang: dat mensen met 

een verstandelijke beperking lekker samen kunnen sporten. De Deventer Sportploeg 

ondersteunt sporters en verenigingen in Deventer en organiseert de deelname aan 

dagen als deze voor de sporters en natuurlijk ook aan de Nationale Special Olympics. 

Doordat wij alles regelen, van kleding tot vervoer en van publiciteit tot aanmelding, 

kunnen de trainers en coaches zich met de sporters bezighouden. In Deventer sporten 

bijna 300 sporters met een verstandelijke beperking bij reguliere verenigingen, maar 

wel op hun eigen niveau. Dat is geweldig om te zien. De sporters die meedoen aan een 

toernooi als dit kennen elkaar ook allemaal en trekken graag met elkaar op. Ze maken 

echt een feestje van zo’n dag. Het is fantastisch om hier vandaag in Raalte met meer 

dan 50 sporters aan alle vijf de sporten mee te kunnen doen. Mooie accommodatie 

en heel veel vrijwilligers! Bovendien lekker dicht bij huis, zodat er ook veel supporters 

in de gelegenheid zijn om te komen kijken en dat maakt het natuurlijk extra leuk. Wij 

krijgen er nooit genoeg van!’  

Kees van Hoof -

organisatie evenement, voorzitter Deventer Sportploeg

‘Special Olympics heeft alles in zich van de echte 

Olympische Spelen. De gedachte van Pierre de Coubertin, 

de stichter van de moderne Olympische Spelen, waart rond 

in Raalte op zaterdag 22 oktober. Meedoen is belangrijker 

dan winnen is de verkorte filosofie van de Franse graaf. Wat 

telt is niet gewonnen te hebben, maar om goed gestreden 

te hebben: strijd aangaan. Van de wedstrijden valt volop te 

genieten, door de inzet, de ambitie en de wilskracht van de 

spelers en speelsters. Ook de coaches, de vrijwilligers, de 

organisatoren en de toeschouwers spelen een duidelijke 

rol bij dit sportspektakel in de mooie accommodaties in 

Raalte. Een prachtig spektakel met sport en spanning, met 

wilskracht en creativiteit voor de enthousiaste sporters, die 

zoveel overgave en betrokkenheid tonen en de supporters 

veel kijkgenot bezorgen.

Sport betekent ook bewegen. Sportservice Overijssel 

streeft ernaar om alle inwoners van Overijssel meer in 

beweging te krijgen en te houden. Sport is gezond. Sport 

betekent ook prettig samenwerken, dingen voor elkaar 

opbrengen, respect voor elkaar hebben en presteren. Daar 

kun je veel plezier aan beleven door dit met elkaar te doen. 

Sport verbindt, vormt karakters en zet alles in beweging. 

De Special Olympics zijn hiervan een goed bewijs.’

Bernhard Kobes -

voorzitter Sportservice Overijssel

Sportservice Overijssel
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‘Het is goed om te zien dat deze regionale spelen in Raalte 

worden georganiseerd omdat SaVAS 50 jaar bestaat. Een 

vereniging die zich zo lang bezighoudt met sporten voor 

mensen met een beperking verdient die aandacht. Voor mij is 

het extra leuk om hier te zijn, omdat ik een aantal van de atleten 

van SaVAS heb meegemaakt bij de Special Olympics World 

Summer Games in Athene dit jaar. Daar hebben ze twaalf 

medailles gehaald  en het is natuurlijk super om hen hier terug 

te zien en te zien hoe ze ook van dit toernooi genieten.

Vorig jaar heeft Raalte een zwemtoernooi georganiseerd, dit 

jaar is het een evenement dat meerdere sporten aanbiedt. 

Ik ben aangenaam verrast door de geweldige opkomst, er 

zijn meer dan 450 atleten uit zo’n veertig plaatsen. Sommige 

verenigingen komen van heel ver weg. Sporten betekent 

samen plezier hebben. Dat zien we hier vandaag ook. Ik krijg 

hier een heel goed gevoel bij: hier is sporten voor bedoeld!’

Menne Scherpenzeel -

manager Special Olympics Nederland

Special Olympics Nederland Wetenswaardigheden

•	 	50	verenigingen;	gymnastiek	8	–	judo	11	–	

tafeltennis	8	–	voetbal	14	–	zwemmen	9

•	 479	deelnemers	

•	 122	meisjes/dames	en	357	jongens/heren

•	 156	begeleiders

•	 250	vrijwilligers

•	 950	lunches

•	 	er	verenigingen	meededen	uit	maar	liefst	

11 provincies?

•	 	de	oudste	deelnemer	69	jaar	was	(zij	gymt	

bij	Novitas-Apeldoorn)	en	de	jongste	7	jaar

 (hij judoot bij EUJJS-Utrecht)?

•	 	het	de	eerste	keer	was	dat	het	gelukt	is	om	

het zwemprogramma binnen de geplande 

tijd af te ronden? 

•	 	Jannes	enorm	heeft	genoten	van	zijn	 

optreden en de groeten doet aan iedereen?

•	 	het	Duo	Feestlift	niet	alleen	goed	kan	 

zingen	en	feesten,	maar	ook	kan	fluiten;

  overdag waren ze allebei actief als scheids-

rechter bij het voetbal

•	 	er	219	keer	een	gouden,	zilveren	en	 

bronzen medaille is uitgereikt en maar liefst 

600 vaantjes? 

Cijfers:

Wist u dat:

8 9
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De opening in beeld
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Torch Run
Atletencommissie SON

Algemene informatie

To
rc

h 
Ru

n

Berto Nijland heeft met ‘zijn’ politiemensen de Flame of 

Hope naar Tijenraan gebracht. En niet alleen politiemensen, 

maar ook leerlingen van ZML-school De Zonnehof liepen 

met hen mee. In de sporthal werden de stoere hardlopers 

van Torch Run vooraf gegaan door een politiemotor 

met zwaailicht en loeiende sirene. Het aankomen van 

dit Olympisch Vuur is bij elk evenement van de Special 

Olympics een ‘kippenvelmoment’. Het vuur zelf werd 

ontstoken door Edwin Ophof, ambassadeur van de Special 

Olympics en sportman van het jaar 2010 in Raalte. ‘Wij 

lopen met een man of vijftien, bij alle toernooien van 

Special Olympics Nederland. De samenstelling van de ploeg 

wisselt, want we zijn natuurlijk afhankelijk van diensten en 

verplichtingen van de politiemensen die meedoen. Dat is 

wel eens lastig, maar er zijn altijd genoeg mensen die mee 

willen doen. Het was wel heel erg leuk om met de leerlingen 

van de Zonnehof te lopen’, vertelt Berto. ‘We hebben zo’n 

drie kwartier gelopen, van het bureau naar de sporthal. Het 

was wel koud, maar heerlijk weer op 

te lopen! Het is altijd weer bijzonder 

om dit te mogen doen!’

Berto Nijland -

coördinator Torch Run, 

namens Politie IJsselland

Stichting Torch Run Nederland, 

bestaande uit gedreven politiemensen, 

probeert door middel van opvallende 

activiteiten een breder publiek te  

informeren over het bestaan van  

Special Olympics. Deze activiteiten bestaan in het 

bijzonder uit het overbrengen van de Flame of Hope naar 

de openingsceremonies. Tijdens de Torch Run worden 

flyers uitgedeeld aan het publiek.

Mario Gallas (39) is Europees kampioen judo en heeft de 

zwarte band. Hij judoot niet meer actief, maar is lid van de 

atletencommissie van de Special Olympics. Daar is hij voor 

gevraagd, want hij heeft zijn sporen wel verdiend in alle 

wedstrijden waar hij aan heeft meegedaan. Hij neemt zijn 

taak buitengewoon serieus. In zijn oranje jas bezoekt hij alle 

sporten en deelt met gulle hand zijn visitekaartjes uit.

‘Als er iets is, moet ik dat weten’, betoogt hij. ‘Want ik ben er 

om klachten af te handelen en om te kijken of het overal wel 

goed gaat. Daarom praat ik heel veel met de deelnemers. 

Twee jaar geleden heb ik dat ook gedaan, bij de voetbal, en 

dat is heel goed verlopen. Want de scheidsrechters kenden 

de regels niet goed, dus daar moest ik wel iets aan doen.’

Mario is er blij mee dat de sporters ook hun zegje mogen 

doen. Al heeft hij soms wel 

wat veel te melden. ‘Als er 

klachten zijn, neem ik dat op 

met de commissie. Soms heb 

ik te veel en dan mag ik niet 

meer praten. Maar we zijn er 

echt voor de sporters, dat wil 

ik nog wel even zeggen.’

Mario Gallas -

lid Atletencommissie Special 

Olympics Nederland 

vertegenwoordiger judo

Algemene informatie
De atletencommissie van Special Olympics Nederland is het gezicht en de stem van de sporters van Special Olympics 

Nederland. De atletencommissie vergadert twee keer per jaar en de leden bezoeken regelmatig verschillende evenementen. 

Vanuit Overijssel zitten Mario Gallas en Roy Jonkers in de commissie. Roy Jonkers heeft de eed voorgelezen tijdens de 

opening van het evenement. 
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Gymnastiek

Lang, lang geleden is Riet begonnen 

als gymleidster, met G-deelnemers in de 

reguliere les. Dat ging prima. ‘Als ik er ben op 

de training, dan ben ik er voor hen.

Het kost veel tijd. Ieder heeft recht op aandacht en 

recht op een plaats in deze maatschappij. Af en toe 

ervaar ik dat anderen daar anders over denken. Daar 

doe ik niet aan mee en daar geef ik mijn mening over. 

Ik geniet van de pure omgang met de sporters, aldus 

een glunderende Riet. Voor volgende week is er een 

afspraak gemaakt om de g-gymnastiek elders in het 

land vorm en inhoud te geven.’

Riet Rietberg - trainster GV Sparta Zwolle, lid KNGU-

productgroep Aangepast Sporten

Erik Jan (29) gymt al heel lang. Hij traint bij Linda, elke 

vrijdag, en bereidt zich altijd goed voor op Special Olympics. 

In Venlo bijvoorbeeld heeft Erik Jan goud, zilver en brons 

behaald. Vandaag doet hij de onderdelen paard voltige, vloer, 

brug, ringen stil en sprong. Halverwege de dag zit Erik Jan 

op de bank, hij heeft wat last van zijn bovenbeen. Het is 

ook een pittige lange dag. Proefdraaien, oefening voor de 

jury, ploeggenoten aanmoedigen en weer  wachten op de 

volgende ronde. Na alle oefeningen is hij tevreden, maar in 

spannende afwachting van de medaille uitreiking. ‘Ik heb 

mijn best gedaan, ik ben 

moe, maar morgen heb 

ik  fijn een vakantiedag.’  

De jury neemt de tijd om 

de cijfers op te tellen. 

Uiteindelijk wordt Erik 

Jan 5x naar voren geroe-

pen: 1 zilveren medaille 

en 4 vaantjes. Tevreden?  

‘Is de prijsuitreiking al 

afgelopen? In de doos 

bij  de jury zitten nog 

veel medailles!’, zegt 

Erik Jan een beetje  teleurgesteld. Even later staat hij met 

medaille om zijn hals op het podium, stilletjes te genieten 

van het optreden van Jannes. Op naar de Special Olympics in 

Den Bosch. Veel succes Erik Jan! 

Erik Jan Ekkelenkamp - sporter ASC Dalfsen, gymnastiek 

Even de neus snuiten tijdens een balkoefening wegens een 

plotselinge verkoudheid, geen probleem, geen jurylid dat 

puntenaftrek doorvoert.  Gewoon wat gewoon kan, speciaal 

wat moet. Evaline Heuvelmans is ook al 15 jaar besmet, 

maar dan met het aangepast sporten virus, als trainer bij 

Novitas in Apeldoorn. Special Olympics evenementen blijven 

Evaline trekken: de wedstrijden worden serieus opgepakt, er 

is een eerlijke strijd, maar toch is het knus en verloopt het 

met trainers, juryleden en ouders/begeleiders in een goede 

sfeer. Evaline wordt weggeroepen, ze legt een gymnaste een 

arm om de schouder en knikt haar bemoedigend 

toe. De oefening wordt goed afgerond. 

Applaus van de tribunes. Een glimlach breekt door. Gewoon? 

Voor Evaline blijft het heel speciaal. 

Evaline Heuvelmans - 

technisch Gedelegeerde 

Gymnastiek vanuit SON, 

lid KNGU-productgroep 

Aangepast Sporten, trainster 

Novitas Apeldoorn
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Michael (22) judoot in Purmerend, één keer per week, maar 

fitnesst ook 3 á 4 x per week bij de sportschool in Enkhuizen. Nu 

nog reist hij met behulp van een blindenstok, maar binnenkort 

krijgt hij een blindengeleidehond. Ook zijn vader en broer judoën. 

Michael heeft al een mooie prijzenkast bij elkaar gejudood. Helaas 

raakte hij vorig jaar geblesseerd  en werd hij ziek. Nu probeert 

hij weer op zijn oude niveau terug te komen. Maar ja, judo is een 

momentopname, in een fractie van 

een seconde kan een wedstrijd 

worden beslist. De trainer meldt 

zich: Michael moet zich prepareren 

op de volgende wedstrijd. 

Michael Keij -

neemt via Shintai (Nederweert) deel 

aan Special Olympics evenementen 

De mannen waren vroeg uit de veren. Één dag in het 

weekend jureren ze, regulier en G-judo. Hiervoor hebben 

ze een aparte G-licentie behaald. Ze zijn elk jaar te 

vinden op zo’n 10 G-toernooien of Specials Olympics 

evenementen door het hele land. Het verschil? G-judoka’s 

zijn soms kwetsbaar, als gevolg van hun beperking, de 

scheids heeft tot taak meer beschermend te opereren. 

Verder: je ondervindt heel veel waardering van de 

deelnemers en veel minder gezeur van coaches en ouders. 

Kortom: met veel 

plezier zijn ze uit 

bed gestapt op 

weg naar Raalte en 

goedgemutst koersen 

ze straks weer over 

de Afsluitdijk terug 

naar Noord Holland.  

Koos IJzendoorn (Den Helder) en Tjeerd Tuinstra 

(Anna Paulowna) - scheidsrechters judo

Judo
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Jelmer Dijkstra (18) woont bij Zozijn in Raalte. Hij tafel-

tennist pas een week of zeven, daartoe aangemoedigd 

door de stagiaires Samantha en Chantal. Zij begeleiden 

hem en een andere tafeltennisser van Zozijn vandaag. 

Trainen doet hij op de zolder van het huis waar hij woont. 

Hij speelt buitengewoon geconcentreerd. ‘Ja, het is wel 

spannend’, geeft hij toe. ‘Ik heb nog nooit een wedstrijd 

gespeeld, dit is de eerste keer. De 

eerste wedstrijd heb ik verloren, 

maar dat geeft niet, het gaat om 

het spel! Dat zegt Samantha, en 

dat vind ik ook wel.’ 

Jelmer Dijkstra - sporter Zozijn 

Raalte 

Tafeltennis
Erik	Bonthuis	is	al	vanaf	1996	tafeltennistrainer;	eerst	

bij de Klup en later bij TTV De Trefhoek in Almelo. ‘Ik 

heb gevraagd of ik tafeltennis kon gaan doen en ben 

gewoon begonnen’, constateert hij laconiek. ‘We doen 

mee aan wedstrijden zoals vandaag, maar ook met de 

competitie. De sporters vinden het 

geweldig, ze gingen maar 

wat graag mee 

vandaag.’ Of zijn ploeg 

ook meedoet met 

de Nationale Spelen is nog 

niet helemaal zeker. ‘Tafeltennis is 

meerdaagse toernooien niet zo gewend, en 

je moet er ook wel voldoende begeleiding voor 

kunnen regelen. Aan de spelers ligt het niet, die willen 

altijd wel spelen!’ Hij kijkt tevreden 

naar de verrichtingen van zijn tafel-

tennissers die met de divisioning 

bezig zijn. ‘Dit is waar ik het voor 

doe, het geeft zóveel voldoening als 

ze lekker aan het spelen zijn!’

Erik Bonthuis - trainer TTV Trefhoek-Almelo, Tech-

nisch Gedelegeerde SON voor Tafeltennis

18 19
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Roeland	Leeferink	(47)	tafeltennist	al	zo’n	25	jaar.	‘Ik	ben	

gisteren jarig geweest’, wil hij eerst even kwijt. ‘Toen ben 

ik	47	geworden!’	Roeland	heeft	al	heel	veel	toernooien	

gespeeld, zelfs in het buitenland. ‘In Tsjechië ben ik 

geweest, daar deden zestien landen mee. Ik heb er een 

gouden en een zilveren medaille gewonnen’, vertelt hij 

trots. ‘Maar ik kan het ook goed hoor! Eerst gaan we kijken 

hoe sterk je bent en dan spelen we vanmiddag in een 

andere indeling. Dat moet ook, want ik ben wel veel beter.’ 

Hij doet mee in Raalte omdat zijn 

begeleider heeft gezegd dat dat 

kon. ‘Als hij zegt dat we ergens 

gaan spelen, dan doe ik dat. En 

dan probeer ik te winnen, je moet 

er gewoon keihard tegenaan!

Roeland Leeferink - sporter TTV 

Smash Losser 



Al jarenlang scheidsrechter bij VV Heino, werden ze 

benaderd door de clubcoördinator: ‘Zaterdag de 22e al iets 

te doen?’  Timco reageerde: ‘Ja, ik ga kijken bij de Special 

Olympics in Raalte.’ Willen jullie ook de voetbalwedstrijden 

leiden? Wauw, dat is een eer, een enthousiast instem-

mend antwoord volgde.  In de stralende zon net naast het 

Rohda-hoofdveld vertellen de drie jongemannen in hun 

KNVB-jeugdscheidsrechterskleding, enthousiast over hun 

ervaringen: ‘Geweldig leuk om te doen, hoe strijdlustig de 

voetballers ook zijn, of er nu wordt gewonnen of verloren, 

de sportiviteit en het spelplezier spatten er van af.’ Tussen 

de bedrijven proberen ze nog sfeer te proeven bij andere 

takken van sport. Geen vrij te besteden zaterdag maar 

een actieve en mooie dag voor deze drie zeer betrokken 

Heinose jongelui. Petje af! 

Dennis Luttenberg, Peter van Gastel, Timco Bos  - 

scheidsrechters via VV Heino

Voetbal
Jennifer (18) is 2 maanden lid bij De Tubanters, daarvoor 

was ze voetbalster bij een voetbalclub in de Achterhoek. 

Als fan van FC Twente en De Graafschap is ze niet helemaal 

tevreden over het spel vandaag. Het kan beter, vooral het 

samenspelen. 

Jennifer Bouwmeester – sportster De Tubanters-Enschede

Sportgek, of eigenlijk, voetbalgek, zo stelt Eric zichzelf voor. 

Werkzaam op De Zonnehof, een sportieve school, met 

veel sportactieve collega’s. Samen sporten is puur plezier. 

Samen hardlopen, samen trainen, ook als het regent, als 

je moe bent of druk, het  doet een beroep op de discipline 

en het doorzettingsvermogen. Onschatbare waarden voor 

de leerlingen. De inzet op het veld is enorm. Tot de laatste 

minuut is het spannend. Een tackle in het strafschopge-

bied, de scheids wijst naar de stip, de spelers schudden 

elkaar de hand en zeggen sorry. De speler scoort. Het 

zonnetje schijnt heerlijk op het 

sportpark van Rohda Raalte. 

Puur genieten. 

Eric Janse – begeleider voet-

balteam De Zonnehof Raalte – 

Voortgezet Speciaal Onderwijs

20 21

Vo
et

ba
l

Vo
et

ba
l



Francisca	Wagenvoort	(17)	zwemt	al	vanaf	haar	zevende	

jaar, maar dit evenement is haar eerste toernooi. Ze doet 

mee aan de 25 meter vrij en 25 meter rugslag en ja: ze wil 

best even poseren voor de foto. ‘Ik vind het op zich niet zo 

spannend hoor’, lacht ze. ‘Maar wel heel gezellig. We zijn 

elkaar ook steeds aan het aanmoedigen, dat is heel leuk. 

Dat hoor je niet heel goed hoor, als je in het water bent, 

want dan heb je die badmuts 

over je oren, maar ik vind het 

toch gewoon leuk. En ik hoop 

dat ik een medaille win!’

Dat laatst is in elk geval gelukt, 

want bij een van de eerste 

prijsuitreikingen staat ze trots 

met een zilveren medaille op het 

podium!

Francisca Wagenvoort – sporter De Waterratten – 

Hardenberg

Zwemmen 

Ze heeft drie kinderen en allemaal beoefen(d)en ze de zwemsport, ook haar 

dochter met een beperking. Niet zo gek dus dat Anny Grotentraast ook bij de sport 

betrokken raakte. Niet als sporter, maar als official. ‘Dat doe ik hier, maar ook bij het 

reguliere zwemmen. Het is hartstikke leuk om te doen en je leert heel veel mensen 

kennen. Deze deelnemers zijn altijd enthousiast, ik denk wel dat ik bij deze sporters 

net iets meer waardering krijg dan bij de reguliere 

sport.’ Op de vraag of de jury streng is antwoordt ze 

gedecideerd: ‘Nou, we kijken natuurlijk echt wel naar 

de individuele deelnemers. Maar als ze ‘gedist’ moeten 

worden, dan moet dan. En dat doen we ook. Want met 

twee handen aantikken: dat kunnen ze echt wel hoor!’

Anny Grotentraast - jurylid zwemmen

Anja Legtenberg traint al heel wat jaartjes de zwemmers 

van Het Ravijn uit Nijverdal. Terwijl we aan het praten 

zijn houdt ze haar zwemmers goed in de gaten: ‘Hé, goed 

gedaan! Maar de volgende keer wel iets eerder in het water 

springen hoor!’ ‘Kom op joh! Je kan het!’, klinkt het tussen 

ons gesprek door. ‘Mijn zoon begon met zwemmen en ach, 

je	weet	hoe	dat	gaat;	je	bent	dan	toch	al	in	het	zwembad	

en dan kan je net zo goed 

een handje helpen. Zo is het 

begonnen’, lacht ze. Haar zoon 

kan inmiddels niet meer mee-

doen met wedstrijden omdat 

hij een baan heeft en meestal 

op zaterdag moet werken. 

Maar ik vind het geweldig 

en blijf het echt nog een tijd 

doen! Ik verheug me nu al op 

de spelen in Den Bosch.’

Anja Legtenberg - trainster Het Ravijn – Nijverdal
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Ambassadeurs
Verenigingen buiten Overijssel
Uniek? Al 31 jaar biedt de club G-voetbal aan, als 

zelfstandige vereniging met een eigen clubhuis. Inmiddels 

zijn er 30 leden, 2 jeugd- en 2 seniorenteams, die meedoen 

aan de competitie in de regio  Zwolle. Tsja, als je vrouw 

trainer is, de club je kwaliteiten als zodanig inschat, dan 

raak je betrokken bij zo’n club als bestuurslid. Het kost 

ongelooflijk veel tijd, het levert ook veel plezier op. Zoveel 

verschillende mensen, zoveel verschillende niveaus en 

karakters, het doet een groot beroep op de kwaliteiten 

van de vrijwilligers. Regelmatig wordt ook aan toernooien 

deelgenomen in binnen- en buitenland, geweldig voor de 

teamgeest, goed voor de persoonlijke 

ontwikkeling. Inderdaad, het kost 

veel tijd, maar het levert veel op: 

onbetaalbare ervaringen.

Jan Fijen - bestuurslid en begeleider FC 

Meo Meppel

Zonder problemen trainen en oefenen de Vlaardingse 

G-judoka’s mee met de reguliere judoka’s van judoschool 

Hoogendijk. ‘Ik doe daar niet raar over, en geen van onze 

judoka’s vindt het raar. De ervaring is juist dat reguliere 

judoka’s, als hulpmeester, door het stapsgewijs uitleggen 

van de oefeningen, de techniek beter en sneller onder de 

knie krijgen. Ongelooflijk mooi is het om de kwaliteiten van 

iedere pupil naar boven te halen. Zo vaak blijkt dat kinderen 

zich op de mat met zoveel vertrouwen presenteren, wat 

ook effect heeft op school en in het dagelijkse leven, tot 

verrassing van de ouders.  Dat motiveert enorm. Helemaal 

als ze kunnen deelnemen aan de Special Olympics in verre 

landen.’ Rob Hoogendijk: 

wat een passie.

Rob Hoogendijk - 

Judoschool Tino 

Hoogendijk – Vlaardingen

Vijf sporters van TTV Oss zaten al om zeven uur vanmorgen 

in de auto met drie vrijwilligers. Hoe komt een ploeg uit 

Brabant verzeild in Raalte voor een Regionale Special 

Olympics? ‘We hebben een paar keer tegen Swift uit 

Deventer gespeeld’, legt coördinator Harm van Zwam uit. 

‘Gewoon wedstrijden onderling. Dat is heel goed bevallen 

en toen bekend werd dat deze SORS zou komen heeft Marit 

(van Swift Deventer) contact met ons 

opgenomen en geregeld dat we mee 

konden doen. Nou, dat wilden we wel 

een keer proberen en dus zijn we hier.’

Harm van Zwam -  

coördinator Tafeltennis, TTV Oss

‘Geweldig om als ambassadeur in het voortraject al 

aandacht te kunnen genereren voor het evenement. De 

deelnemers verdienen het. Het is een serieuze sportstrijd, 

dat heb ik gezien bij de tafeltenniswedstrijden. Plezier in 

sport staat bovenal, bewegen is een goed medicijn, zo niet, 

dan kom je vroeg of laat bij de dokter terecht.’ 

Edwin Ophof - sportman gemeente Raalte 2010, 

ambassadeur Tafeltennis 

‘Wat gaaf om deze dag mee te maken. Ik beleef zoveel 

plezier aan de turnsport, ik zie die beleving hier terug. 

In de aanloop naar het evenement bezocht ze een aantal 

trainingen van deelnemers. Ik zie de deelnemers genieten 

van heel kleine dingen. 

Tientallen medailles 

reikt Joy uit aan de  

winnaars van de  

gymnastiek. Met veel 

plezier: op hun niveau 

leveren ze een enorme 

prestatie. Geconcen-

treerd oefeningen 

draaien, ook vloer op 

muziek.  Ik geniet daar 

enorm van.’  

Joy Goedkoop - top turnster (lid Nederlands team WK 

Turnen 2011), ambassadeur Gymnastiek
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De winnaars in beeld

W
in

na
ar

s

W
in

na
ar

s

2726



Peter is gymleraar en bovenal vader van Joost. Joost turnt, 

hockeyt, rijdt paard én loopt hard. Peter maakt foto’s van 

de turnwedstrijd. Joost toont trots zijn medailles en zwaait 

naar zijn moeder op de tribune. Een glimlach van oor tot 

oor. De moeder van Joost komt even in de zaal om de 

trainster te bedanken. Het was een fijne dag voor Joost, 

mede dankzij de support van zijn ouders.  

Peter en Joost Luppes-

GV Sparta Zwolle,

Vrijwilligers

28 29

Vr
ijw

ill
ig

er
s

Vr
ijw

ill
ig

er
s

‘Zes  jaar geleden heb ik met Sportservice Overijssel 

SportMix opgezet in Raalte, nu onderdeel bij RGV Kwiek. 

Uit dien hoofde ben ik gevraagd door Sportbedrijf Raalte 

om mee te helpen met de organisatie van het onderdeel 

gymnastiek bij deze Special Olympics. Een half jaar geleden 

zijn we begonnen met de organisatie. Het is even hectisch, 

maar dankzij een geweldige samenwerking met de vele 

vrijwilligers, draait het allemaal vandaag. Het is voor mij ook 

een geweldige ervaring: alles kan aangepast worden, ten 

opzichte van wat ik gewend ben bij de reguliere gymnastiek 

was dat wel even wennen. Na de middagpauze hebben we de 

juryleden uitgedaagd om ook een 

paar oefeningen te demonstreren: 

geweldig, een feest voor de 

deelnemers. Maar ik vind het 

fantastisch, ik geniet enorm van al 

die tientallen medaillewinnaars die 

ik naar voren mocht roepen en al 

die blije gezichten van die winnaars 

en hun teamgenoten. Geweldig.’  

Marja van der Wal - organisatie werkgroep gymnastiek, 

bestuurslid en trainster RGV Kwiek Raalte

Jarenlang hoofdtrainer bij Broekland stond hij drie jaar ge-

leden voor de keuze: school ik me verder als voetbaltrainer 

of richt ik me op G-voetbal. Hij koos het laatste, behaalde 

het G-voetbaldiploma en startte een paar jaar geleden bij 

Wijhe’92 met G-voetbal. Elke vrijdag wordt er getraind. 

Met succes. Gekleed in felrode shirts wordt het doel van 

de tegenstanders bestookt. De spits kiest strategisch zijn 

positie, zelfs tot achter de ach-

terlijn. Een rolstoeler die met 

behulp van een vrijwilliger  

actief vooruit-verdedigt, juicht 

en klapt als de linksbuiten 

scoort. Jan grijnst tevreden. 

Jan Plagman - organisatie 

werkgroep voetbal, trainer SV 

Wijhe ‘92

Marit Martens-Scheers van Tafeltennisvereniging Swift uit 

Deventer heeft de coördinatie van het tafeltennistoernooi in 

handen. In Raalte is immers (nog) geen tafeltennisvereniging 

waar tafeltennissers met een beperking terecht kunnen. Marit 

coacht al zo’n tweeënhalf jaar tafeltennissers bij Swift in 

Deventer, dat ook samenwerkt met de Deventer Sportploeg. 

‘Vandaag had ik een andere rol, maar ik heb natuurlijk wel 

gekeken hoe ze het deden,’ lacht ze. ‘En ze zijn al zó veel 

beter dan ze anderhalf jaar geleden in Limburg waren!’ Ze 

kijkt aan het eind van de dag terug. ‘We hebben er een mooi 

toernooi van gemaakt. Samen met collega vrijwilliger Okko 

en natuurlijk met Krijn van Houten (Sportservice Overijssel) 

hebben we het hele toernooi opgezet. Vanmorgen zijn ze 

allemaal begonnen in een poule met vier sporters en vanmid-

dag zijn ze opnieuw ingedeeld aan de hand van de resultaten, 

weer in een poule met vier sporters. Ze hebben dus allemaal 

zes wedstrijden gespeeld vandaag. Dat is een mooi aantal.’ 

Ze is heel tevreden over het verloop van het tafeltennistoer-

nooi. ‘Ik vond het echt super, het 

is elke keer weer genieten met 

deze sporters. Ik krijg er zóveel 

positieve energie van!’

Marit Martens-Scheers - orga-

nisatie werkgroep tafeltennis, 

trainster TTV Swift Deventer



De sluiting in beeld
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‘Wij ondersteunen het evenement niet alleen met sponsoring, ook zijn hier 

vandaag 40 werknemers aan de slag, onder het motto: een bijdrage leveren zodat 

iedereen mee kan doen. Dat gedachtengoed past heel goed bij de Rabobank. Zo 

leveren we op twee manieren een bijdrage aan dit fantastische evenement.’

Ed den Besten - voorzitter Rabobank Salland

‘Geweldig om als collega’s, nu eens niet op kantoor,  sa-

men deze dag te beleven. Het heeft ons zoveel voldoe-

ning gegeven! Het vrijwilligerswerk blijkt evenwel hele-

maal geen vrijblijvendheid. Er werd serieuze aandacht 

gevraagd, bijvoorbeeld als wedstrijdsecretariaat bij het 

tafeltennis of scheidsrechter bij de voetbal.  De sporters 

strijden op het scherpst. Van de snede, ze verdienen 

dan ook betrokken vrijwilligers. Al met al was het een 

geweldige dag, aan te bevelen aan andere bedrijven en 

instellingen om zo eens in geheel andere setting samen 

een klus te klaren en tegelijk een waardevolle bijdrage te 

leveren aan de maatschappij.’ 

Gerda Olde Hanhof – intern accountmanager Bedrijven Rabobank Salland

Sponsors

Rabobank Salland
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escapement
VORMGEVING REALISATIE

Your online hard
ware shopp

Evenementsponsors

Hoofdsponsors SON

Evenementpartners

De projectorganisatie bedankt iedereen die in welke vorm dan ook heeft bijgedragen aan het succes van de 
Special Olympics Regionale Spelen in Raalte op zaterdag 22 oktober 2011

BEDANKT!
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Een duidelijke 
boodschap?

Wij zorgen dat die boodschap overkomt!

Kaagstraat 18  |  8102 GZ  Raalte  |  T 0572 330468
E info@ddmc.nl  |  I www.ddmc.nl

Dare to be different...
Vind mij op twitter #TheStug

www.guts-communication.nl | info@guts-communication.nl


