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In Deventer sporten we inclusief iedereen! 
 

 

Elk jaar organiseert het Sportbedrijf Deventer de Sportverkiezing in de Deventer Schouwburg. 

Voorafgaand aan de verkiezing worden er themabijeenkomsten gehouden. Dit jaar is een van deze 

bijeenkomsten georganiseerd door Iedereen Actief onder de titel: ‘In Deventer sporten we 

inclusief iedereen!’ Op de tweede verdieping van de schouwburg heeft een grote groep 

belangstellenden de weg naar de bijeenkomst gevonden.  

 

Kees van Hoof, regiocoach, heet iedereen welkom en geeft het woord aan Esther Vergeer. Esther is 

één van de meest succesvolle sporters uit de Nederlandse sportgeschiedenis en won maar liefst 470 

rolstoeltenniswedstrijden op een rij. Ze liep op haar achtste een dwarslaesie op na een operatie en is 

sindsdien aangewezen op een rolstoel. 

 

  

‘Het gaat er niet om de beste te worden, maar om elke dag een beetje beter te worden’ 

Ze start haar presentatie met twee filmpjes: een filmpje van Iedereen Actief en eentje van haar eigen 

topsportcarrière. ‘Deventer is een mooi voorbeeld van Inclusief sporten’, begint ze haar verhaal. 

‘Daar kan menig gemeente een puntje aan zuigen.’ Ze vervolgt: ‘Zes jaar geleden heb ik mijn laatste 

bal geslagen. Ik denk er soms met weemoed aan terug, want topsport is een mooi leven. Ik begon in 

mijn woonplaats Woerden bij de lokale tennisvereniging. Niemand had echt verstand van 

rolstoeltennis, maar we zijn gewoon van start gegaan. Ik won meteen mijn eerste grote toernooi, de 

US Open. En dacht: “Als ik dat kan, kan ik misschien ook wel naar de Paralympics”. De weg daarnaar 

toe was heel tof. Ik ben heel lang nummer 1 van de ranglijst geweest en dan werd me wel eens 

gevraagd of het nog wel zo leuk was om zo mijn best te blijven doen. Maar ik kreeg een kick van 

kleine verbeteringen, van steeds een beetje beter worden.’ 

Ze haalt haar laatste gouden medaille in 2012 in Londen en zet dan een punt achter haar carrière. 

Omdat ze graag meer kinderen met een beperking wil laten sporten richt ze de Esther Vergeer 

Foundation op. ‘Inclusief sporten vraagt aanpassingsvermogen, van jezelf, maar ook van je omgeving. 

‘Ik merk ook in mijn eigen omgeving dat mensen niet altijd weten hoe ze met mij en mijn beperking 

moeten omgaan. Ze hebben vaak goede bedoelingen, maar er is veel onwetendheid, daar valt nog 

een wereld te winnen. Iedereen heeft zijn eigen verhaal, maar ik wil kinderen het plezier van sporten 
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laten ervaren. En ze via sport weerbaarder maken. Dus moeten ze zelf hun spullen meenemen, hun 

eigen ballen ophalen en gaan we ze vooral niet pamperen. En dan gaat het er niet om de beste te 

zijn, maar om elke dag een beetje beter te worden!’ 

In 2016 gaat ze – als assistent chef de mission – mee naar de Paralympics in Rio de Janeiro. ‘Ik was 

een beetje bang dat ik niet blij zou kunnen zijn voor het goud van een ander’, vertelt ze. ‘Mijn 

sportcarrière was een groot onderdeel van mij, en ik werd er eigenlijk steeds trotser op. Tijdens mijn 

carrière gunde ik me daar te weinig tijd voor, maar mijn zeven gouden medailles openen nog steeds 

deuren. Toen ik in Rio die sporters binnen zag komen, aan de vooravond van het uitkomen van hun 

grootste droom óf hun grootste teleurstelling, dacht ik: “Whow, daar mag ik onderdeel van zijn!”. Ik 

ben inmiddels als chef de mission naar Pyeongchang geweest en ga straks in dezelfde functie naar 

Tokyo.’ 

Ze is enthousiast over het zojuist gesloten Nationale Sportakkoord dat voorwaarden schept voor 

inclusief sporten, maar plaatst ook wel een kanttekening. ‘Er wordt gesproken over de juiste 

materialen, ik ben heel benieuwd hoe ze dat gaan doen. Zelf had ik een stoel die speciaal voor mij op 

maat was gemaakt, ik was één met die stoel en dat heeft mijn spel zeker beïnvloed. Maar daar hangt 

ook wel een prijskaartje aan!’ 

 

 

 

 

Ambassadeurs Inclusief Sporten 

De volgende gast is Liesbeth Grijsen, wethouder in Deventer, maar vanavond als ambassadeur van de 

Deventer Sportploeg aanwezig. Ook zij start met een filmpje: een spiksplinternieuwe promofilm van 

de Deventer Sportploeg. Gemaakt in samenwerking met Deventer Radio en Televisie en ingesproken 

door een andere ambassadeur: NOS-verslaggever Maarten Tip.  
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‘U ziet allemaal hoe geweldig het is voor deze sporters dat ze mee kunnen doen bij hun eigen 

vereniging en aan de Special Olympics. Ik nodig u bij deze vast uit om volgend jaar mee te gaan naar 

editie in Den Haag, want het is echt geweldig om daarbij te zijn!’ Liesbeth vertelt het verhaal van de 

Deventer Sportploeg: hoe een groep vrijwilligers tien jaar geleden zag hoe lastig het was voor 

verenigingen om met een team sporters met een verstandelijke beperking naar de Special Olympics 

te gaan. En hoe diezelfde groep vrijwilligers de Stichting Deventer Sportploeg opgericht heeft om 

verenigingen te ondersteunen bij het aanbieden en organiseren van aangepast sporten. ‘Maar dat 

was niet genoeg’, vertelt ze. ‘Want inmiddels is er ook een Sallandse Sportploeg. En blijft het niet bij 

een aanbod voor sporters met een verstandelijk beperking, maar voor iedereen. Bij de 

Sportcarrousel kunnen kinderen en volwassenen een breed scala aan sporten uitproberen en dan 

doorstromen naar een vereniging. Daarna is Iedereen Actief ontstaan: met allerlei partners geeft 

Iedereen Actief een boost aan het inclusief sporten in Overijssel. Iedereen die dat wil, moet kunnen 

meedoen, ongeacht de beperking die hij of zij heeft.’ 

Nu zijn ze bij de Deventer Sportploeg natuurlijk heel erg trots op deze ambassadeurs, maar de 

allerbelangrijkste ambassadeurs zijn natuurlijk de sporters zelf. Chiel (handbiken) Joëlle (wielrennen), 

Michael (voetbal), Eva (handbiken en badminton) en Ewald (skeeleren en schaatsen) zijn altijd bereid 

om een bijdrage te leveren aan de promotie van inclusief sporten.  

 

Dat is een heel goede reden om ze door Liesbeth in het zonnetje te laten zetten. ‘Jullie zijn een mooi 

voorbeeld voor de sport’, aldus Liesbeth. ‘Joëlle en Chiel trainen op Papendal, die gaan we vast nog 

terug zien op de Paralympics. Op Michael, Eva en Ewald kunnen we altijd een beroep doen als we 

een activiteit organiseren. Als bedankje krijgen jullie daarom een heel speciaal cadeautje.’ 

Dat cadeautje is een prachtige sporttas, gemaakt door medewerkers van de TechniekFabriek van 

Cambio/Circulus-Berkel. Mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt die deze tassen 

hebben gemaakt van banners die Iedereen Actief een aantal keren heeft gebruikt. Een mooie 

combinatie: de banners hoeven niet te worden weggegooid, leveren een mooie klus op voor de 

TechniekFabriek én prachtige, praktische tassen. 

 

Best Practices 

Leuk al die verhalen, maar wat is nou het effect? Daarom een aantal mooie voorbeelden uit de 

praktijk. Bij Tafeltennisvereniging Swift wordt al heel lang aangepast sporten aangeboden, zowel 

voor mensen met een verstandelijke als een lichamelijke beperking. Met hulp van de gemeente heeft 

Swift zijn accommodatie geschikt kunnen maken voor mensen met een beperking.  
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Ga het gewoon doen! 

‘Mensen zijn vaak bang om fouten te maken’, aldus Bob Kelderman, voorzitter van Swift. ‘Er zijn 

allerlei regeltjes in de bouw, maar toen wij aan het verbouwen waren, waren het de sporters die 

zagen dat de gang nog twintig centimeter breder moest, zodat ook rolstoelen er goed door kunnen.  

Er zijn eigenlijk geen fouten te maken en er ís een netwerk. Dus ga gewoon aan de slag, want de 

grootste fout die je kunt maken is dat niet te doen. Sporters willen graag meedenken en – helpen, 

maak daar gebruik van!’ 

Bob wordt vergezeld door Erwin te Boekhorst, die 

opvalt door zijn beenprothesen en rolstoel. ‘Ik 

tafeltennis al vanaf mijn elfde’, legt hij uit. ‘Eind mei 

2017 kreeg ik een motorongeluk, een vrachtwagen 

reed over mijn beide benen. Er volgde een lang 

traject van ziekenhuis, revalidatie en instanties. En 

toen moest ik verder. Wat kan ik nog wel, wat geeft 

me energie?’ Hij gaat naar Swift om wat mensen 

gedag te zeggen en merkt dat het kriebelt: hij wil 

weer tafeltennissen. ‘Dat ben ik gaan doen. Ik 

speelde eerste klas en moest een flinke stap terug 

doen. En ja, dat was frustrerend, maar ik kreeg er 

ook energie van. Swift heeft een goed accommodatie, dus dat is wel heel fijn. Inmiddels train ik ook 

op Papendal.’ 

Op de vraag van Esther Vergeer of hij tips heeft antwoordt hij: ‘Ga het gewoon doen! Je moet wel, als 

je niet thuis wilt zetten. En voor verenigingen: maak je accommodatie toegankelijk. Als ik ergens ben, 

is het eerste waar ik naar kijk: “Kan ik hier naar de wc?” Als dat niet kan, kan ik niks.’  

 

Zitvolleybal: voor mensen met en zonder beperking een leuke sport 

Een tweede voorbeeld van een actieve vereniging is 

Avior, de grootste volleybalvereniging van Nederland. 

Mieke Tip is daar werkzaam en vertelt: ‘We willen 

vereniging zijn die toegankelijk is voor iedereen. In 

april heeft het Nederlandse zitvolleybalteam een 

demonstratie gegeven. Nu spelen valide en invalide 

spelers elke week zitvolleybal. Want dat kan ook als je 

het gewoon leuk vindt, of als je niet meer zo heel goed 

uit de voeten kunt. Maar er speelt bijvoorbeeld ook 

een meisje dat een onderarm mist in een “gewoon” 

team. Iedereen kan bij ons meedoen en als het nodig is 

bieden we extra ondersteuning.’ 
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Iedereen Actief on Tour 

Als laatste vertelt Jelmar Tepperik over de toer die Iedereen 

Actief met de Sportcarrousel en de Iedereen Actiefbus dit 

jaar nog gaat maken. Minimaal twintig scholen worden 

bezocht en kunnen kennis maken met verschillende sporten.  

In de bus kunnen zij, maar ook hun ouders en andere 

belangstellenden, informatie krijgen over Iedereen Actief.  

 

 

 

 

Van sportbeleid naar lokaal Sportakkoord 

Wethouder Jan Jaap Kolkman komt vertellen over het lokale Sportakkoord. ‘Het Nationaal 

Sportakkoord is hartstikke belangrijk, iedereen moet meedoen, we willen niemand uitsluiten’, aldus 

de wethouder sport.  ‘De Deventer Sportploeg is natuurlijk hét voorbeeld, maar er zijn er meer. We 

moeten zorgen dat de mogelijkheden optimaal zijn, kijken 

naar vitale organisaties en zo een positieve 

sportcultuur creëren. Daarom komt er een lokaal 

sportakkoord. We noemen het geen beleid meer, 

maar een akkoord, van gemeente naar 

gemeenschap, want de gemeenschap moet het 

dragen. We gaan het sportloket verder 

ontwikkelen en kijken hoe we beperkingen bij 

sportaccommodaties weg kunnen nemen.’  

Esther vraagt hem wat hij denkt van het 

organiseren van meerdere activiteiten bij de 

verenigingen. Het is immers jammer als een 

mooie accommodatie maar een beperkt aantal uren wordt 

gebruikt? Kolkman: ‘Helios is daarvan een mooi voorbeeld, die zijn van 08.00 tot 22.00 uur open. 

Maar dat vraagt wel veel van organisaties, die moeten dat wel kunnen. En dat gaan we vastleggen in 

dat  lokale sportakkoord!’  

U begrijpt: daar gaan wij de (opvolger van) de 

wethouder aan houden.  

 

Nog meer tassen van de TechniekFabriek 

Bij het verlaten van de bijeenkomt krijgen alle 

bezoekers een tas met informatie over inclusief 

sporten. Ook deze tassen zijn gemaakt bij de 

TechniekFabriek  - van banners die niet meer gebruikt 

worden. De eerste tas wordt door Kees uitgereikt aan 

Caren Daggenvoorde, coach van SportiefOost.nl. Haar 

beeltenis was te zien op een van de banners en is nu te 

vinden op haar tas.  
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Deventer Sportverkiezing 2018 

Na het diner is het tijd voor de Deventer Sportverkiezing 2018 in de grote zaal van de Deventer 

Schouwburg. Het is – als altijd – een bruisende avond, gepresenteerd door NOS-verslaggever 

Maarten Tip. De prijzen worden uitgereikt door (rolstoel)tennisster en chef de mission Paralympics  

Esther Vergeer, wethouder Jan Jaap Kolkman, (oud) volleyballer Peter Blangé, (oud)schaatser Gerard 

Kemkers en Ben Halle (zoon van Leo). De sporters van de Deventer Sportploeg werden winnaar in de 

categorie Aangepast Sporten, immers: met maar liefst 62 medailles en heel veel vaantjes kwamen de 

ruim 80 sporters van de Deventer Sportploeg op zondagavond 10 juni terug uit de Achterhoek.  

Joëlle Engel (wielrennen) en Ewald van Bussel (skeeleren) zijn de andere twee trotse genomineerden 

in deze categorie. 

Burnside, Thomas Krol, Carlijn Achtereekte, Max Kroonen en Delano Jansen van der Sligte waren de 

winnaars in de andere categorieën. 
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Nog even nagenieten van de foto’s en filmpjes? 

 

De foto’s van de bijeenkomst en de Sportverkiezing zijn te vinden op Facebook. 

De filmpjes van de Deventer Sportploeg en Iedereen Actief: 

 Deventer Sportploeg naar de Special Olympics 

 Iedereen Actief 

 

Er zijn de afgelopen periode mooie filmpjes gemaakt van verschillende sporters:   

 

 Chiel Albers (handbiken) 

 Eva Mentink (badminton en handbiken) 

 Ewald van Bussel (skeeleren en schaatsen) 

 Michael Aalders (voetbal) 

 Davey Hoogelander (wielrennen) 

 Joëlle Engel (wielrennen) 

 Johan Reekers (handbiken) 

 

 

 

https://www.facebook.com/pg/iedereenactief/photos/?tab=album&album_id=2236633539957475
https://youtu.be/nmPfepND2lU
https://youtu.be/LKxoLqNOC_0
https://youtu.be/MafrTB_Vgz0
https://youtu.be/h0wzkyQp-tM
https://youtu.be/LElOhwx1XDU
https://youtu.be/UI9T3IqC0zI
https://youtu.be/S390AfOuOUs
https://youtu.be/ihViYwGJlQg
https://youtu.be/vRie9PfO5b4

