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Gewaagd in een ander jasje 

Zoals jullie zien heeft Gewaagd een ander gezicht. Pim is, samen met het bestuur, aan het kijken hoe we in de toe-

komst Gewaagd een plek geven in de informatie naar de leden en de vrijwilligers. De site zal meer informatie ge-

ven en Facebook moet nog meer actueel worden. Ook versturen we dit zomernummer voor het eerst alleen per 

e-mail, omdat papier gebruiken niet goed is voor het milieu maar het ook geld kost om Gewaagd te drukken. We 

horen graag hoe jullie dit vinden en gaan jullie na de zomer ook vragen wat de leden en de vrijwilligers graag willen. 

In de ALV komt dit natuurlijk ook als onderwerp terug. 

 

Feest en ontmoeten met sport 

Het is alweer zomer en gelukkig kunnen we volop sporten en elkaar ontmoeten. We hebben met elkaar een fijn 

voorjaarsfeest gevierd op De Proosdij in Ede. Wat hadden ze alles goed voorbereid en wat werden we hartelijk 

ontvangen. Martin en Sjoerd hadden het tot in de puntjes verzorgd en Loes was als stille kracht ook van de partij 

om alles in goed banen te leiden. En er waren veel vrijwilligers, zo werd het een dag van plezier voor iedereen. 

Bedankt mensen dit was een prachtige dag voor leden en vrijwilligers! De karaoke-band had er zelfs zoveel plezier 

in dat ze langer doorspeelden. Pim de reporter legde alles vast. Rotary Bergpoort sponsorde de lunch en vervoer-

de de leden. 

 

Ik kon niet bij de sportdag zijn, maar ook die was een groot succes. Martin en Loes organiseerden ook deze dag en 

ook daarvoor bedankt! Martin doet vrijwilligerswerk bij de sportvereniging en daardoor mogen we hier gratis onze 

sportdag houden. Geweldig! Het enthousiasme spat er af. Fijn om zo met elkaar plezier te hebben en ook een kans 

om andere sporten te ontdekken.  

 

Hoe gaat het met de clubs? 

De clubs zijn weer op volle sterkte. Dat is fijn na een lange tijd waarin we weinig konden sporten. De maandag-

avond sportmix Wageningen is gestopt met de zomerstop. Léon Jansen wilde stoppen om persoonlijke reden en 

we hebben geen vervanger kunnen vinden. Ook het aantal leden liep terug. We hebben Léon bedankt en proberen 

de leden te interesseren voor de sportmix Wageningen op donderdag.   

Het zwemmen loopt goed en het zwemmen in Renkum trekt steeds meer kinderen en jongeren. Dat is fijn want 

naast dat sport en bewegen goed is, is het ook belangrijk voor je eigen veiligheid dat je waterveilig bent of kunt 

zwemmen. Er zijn wel zorgen over de energiekosten die oplopen voor de zwembaden. We hopen dat deze voor 

de verenigingen door de gemeentes worden gesubsidieerd voor 2023. 

 

Voldoen aan de eisen om de activiteiten van WAAG te bieden 

De vrijwilligers zijn druk met de benodigde trainingen voor WAAG. In de nieuwe wetgeving moeten er voldoende 

mensen zijn die opgeleid zijn voor bedrijfshulpverlener BHV en EHBO. Omdat we een sportclub zijn voor mensen 

met een beperking moeten we aan regels voldoen om een sportclub te mogen zijn. Er zijn inmiddels een aantal 

mensen BHV opgeleid en in het najaar hopen we te kunnen starten met de EHBO-opleiding. Ik hoop dat er vol-

doende vrijwilligers zijn die zich aanmelden. Het kan zijn dat we met een activiteit moeten stoppen als er onvol-

doende aanmeldingen zijn. 

 

Martin heeft ook de zwemtest aangeboden voor vrijwilligers bij het zwemmen. In het toezichtsplan voor de Bon-

gerd en Doelum staat de verplichting te testen of vrijwilligers voldoende vaardigheden hebben om bij een incident 

de leden waarmee ze zwemmen en zichzelf te kunnen redden. Dit heet de zwemtest. Bij sommige leden komen 

deze eisen als nieuw over. Voor een deel is dit ook zo. Door verdrinkingen is er extra aandacht voor veiligheid in 

zwembaden gekomen en deze moeten wij ook invoeren.  
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Colofon  

 

Gewaagd is het clubblad van WAAG, 

sportvereniging voor mensen met een 

handicap. 

  

Kopij 

Kopij opsturen naar  

info@sportclubwaag.nl of   

pimdekkers@hotmail.com of per post 

naar: 

 

WAAG, Postbus 72, 6700 AB Wa-

geningen. 

 

Redactie: 

Ad Kapteijns, Pim Dekkers, Marjolein 

Berlemon, Marian Bos-Boers 

 

Zwemmen staat bekend als risicovolle activiteit! Ik hoop daarom ook dat we steeds voldoende vrijwilligers kunnen 

vinden. Het getraind zijn voor de activiteit of het willen volgen van een training is nu onderdeel van de werving, 

zodat we aan onze verplichtingen kunnen blijven voldoen. Loes zal de coördinatoren ook nog verder inlichten over 

de regels en de plannen. 

 

De site wordt vernieuwd en dat kost meer tijd dan gedacht. We hopen dat deze snel klaar zal zijn zodat iedereen 

weer de nieuwe informatie kan vinden. Het aanmelden als vrijwilligers en lid kan dan ook gemakkelijker via de site. 

Deze vernieuwing is ook nodig omdat er een nieuwe wet is: de Wet Bestuurlijk en Toezicht Rechtspersonen, 

WBTR. Het bestuur heeft een stappenplan gemaakt om aan de wet te kunnen voldoen. Het hebben van een actue-

le site is daarbij een voorwaarde.  

De WBTR ziet toe op goed bestuur door bestuursleden. In de ALV is het stappenplan om hieraan te voldoen 

goedgekeurd en het bestuur gaat hiermee aan de slag. In de volgende ALV kunnen we hier meer over vertellen.    

In de ALV werd ook het financiële en inhoudelijke jaarverslag goedgekeurd 2021. Voor 2023 wordt nog gerekend 

op de contributies. We bereiden een voorstel voor. Op de komende ALV in het najaar komt dit voorstel terug. 

 

In het verleden is er een verenigingsplan gemaakt. Het bestuur gaat zondag 28 augustus met elkaar kijken wat we 

hieruit kunnen gebruiken naar de toekomst en wat we nog aan andere zaken zouden willen onderzoeken of toe-

voegen. De volgende ALV komt dit onderwerp terug. We kijken daarbij ook naar meer verbinding met de  

G-Teams. Het enthousiasme dat we lezen bij Tennis en Hockey spreekt aan en mogelijk kan WAAG ook meer een 

rol spelen in het toegankelijk maken voor leden bij de clubs en het oprichten van G-Teams. 

 

Kortom, we zijn als WAAG weer helemaal op pad. Met elkaar maken we de club nog sterker! Ik wens iedereen 

een mooie zomer met sport, bewegen, ontmoeten en plezier! 

Anke Visserman   
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Op zaterdag 14 mei vond weer het jaarlijkse Lentefeest van WAAG plaats! De locatie was een oude 

bekende en voor veel aanwezigen vanwege hun werk bekend terrein: boerderij De Proosdij in Ede.  

 

Zoals vaker met de lentefeesten van WAAG was de zon al vroeg heerlijk aanwezig. De vrijwilligers van 

WAAG hadden zich voor de start van het feest verzameld om nog enkele voorbereidingen te treffen. De 

medewerkers van De Proosdij boden hier ook een helpende hand, wat zeer gewaardeerd werd.  

 

De dag begon met de huldiging van enkele jubilarissen. Zij ontvingen een oorkonde en een leuk presentje 

van WAAG (Jerome en Coen, op de foto’s hieronder). Ook oud-voorzitter Bram van den Ende werd in 

het zonnetje gezet en bedankt voor de vele jaren dat hij zich heeft ingezet voor WAAG.  
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Na de huldiging van de jubilarissen kon de dag echt van start gaan. Er werden groepen gemaakt die langs 

verschillende leuke activiteiten liepen.  

 

Zo waren er oud-Hollandse spellen, “Marble Mania” (levensgrote knikkerbaan maken), karaoke, boeren-

golf, voetballen en plantjes versieren. Op de pagina’s hierna zie je hoe dat eruit zag! 

 

Tussendoor werd er heerlijk geluncht met voor iedereen een verzorgd lunchpakketje door de Rotary 

Club.  Geheel in WAAG-stijl werd er als afsluiting flink gedanst!  
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Karaoke 
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Oud-Hollandse spellen 
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Voetbal 
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Plantjes versieren 
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Knikkerbaan bouwen 

 

 

 

 

 

 

 

Lentefeest 2022 

Gewaagd  - Nummer 1, juli 2022 



12 

Boerengolf 
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Nieuws van het tennissen 

Het is al weer een hele tijd geleden, dat we iets van ons hebben laten horen. Ondertussen is er al weer 

het één en ander gebeurd.  

 

Bij Keltenwoud hadden we twee buitenbanen aangevraagd, maar de groep gaf meerdere keren aan liever 

op de binnenbanen te tennissen. Hier hebben wij naar geluisterd; we spelen nu elke keer binnen. 

 

Als nieuw lid mochten we Ko verwelkomen. We hopen dat hij zich thuis voelt bij ons groepje. En sinds 31 

mei ook nieuw bij de groep: Sinne, die bij ons stage loopt. Het zou mooi zijn als dit resulteert in een extra 

vrijwilliger.  

 

Afgelopen maart hebben meerderen van onze groep meegespeeld in Veenendaal, waar weer een gezellige 

tennisavond werd georganiseerd. Zowel Frits als Marco wisten eerste te worden in hun groep!  

 

Met Marco hebben wij daarnaast een meervoudig kampioen in ons midden. In juni heeft hij meegedaan aan 

de Special Olympics. En ja hoor, hij werd eerste in zijn categorie! Zowel bij het heren enkelspel als dub-
belspel. Gefeliciteerd met je goudkleurige medailles, Marco! 

 

Piet Noordhuis 

 

Op pagina 26 vind je een interview met Marco 
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Jubilarissen 

Wat is WAAG zonder vrijwilligers? Wat zijn we blij dat we zoveel trouwe vrijwilligers hebben. Tijdens onze 

ALV konden we Hans Arno Kok, Bram van den Ende, Ellen Baardman, Marjolein Berlemon en Bep van Kleef 

feliciteren met hun 12,5-jarig jubileum.  

 

Hans Arno vertelde dat hij al met zijn moeder meeging en eigenlijk al veel langer bij WAAG betrokken is. 

Bram was voorzitter en wil actief blijven voor WAAG. Ellen, Marjolein en Bep konden niet aanwezig zijn. Ze 

werden ook gefeliciteerd en bedankt voor hun trouwe inzet voor onze deelnemers en alle activiteiten die zij 

ook voor WAAG ondersteunen.   

Henk Tamming en Piet Noordhuis konden met hun 25-jarig jubileum worden gefeliciteerd. Henk kon niet aan-

wezig zijn maar werd thuis met een mooie bos bloemen hartelijk bedankt voor zijn inzet. Voor Piet liep het 

anders. Hij was aanwezig op de ALV maar werd, ondanks dat hij erop rekende, niet als jubilaris genoemd. Dit 

omdat tijdens de vergadering zijn jubileum niet bekend was. Zijn startdatum als vrijwilliger stond niet goed ver-

meld in ons systeem. Dat was jammer en pijnlijk voor Piet en WAAG! Piet vierde niet alleen zijn jubileum als 

vrijwilliger maar ook als erelid en lid van verdienste. Piet nam het sportief op en meldde zich met de vraag wat 

er misgegaan kon zijn. Als bestuur hebben we het goed gemaakt. Ik ging Piet bezoeken om hem thuis te felici-

teren en te horen wat Piet beleeft aan WAAG. 

 

Piet heeft een mooie bos bloemen van ons gekregen met felicitaties en onze excuses. Hij snapt dat zaken ver-

keerd kunnen gaan en neemt het niemand kwalijk. Gelukkig Piet! Bij een kop koffie hadden we een mooi ge-

sprek over de geschiedenis van WAAG. Piet weet hier veel van, eerst was hij ledenadministrateur en later 

voorzitter. Piet zette de tennisclub op met twee moeders en is al vele jaren coördinator van de tennisclub. Hij 

organiseerde tafeltennistoernooien met Gerrit van Dreven en Chris Jansen. Toen de tennisclub bijna ten on-

der ging heeft Piet met Leonard Pricken en Bram van den Ende gezorgd voor nieuwe leden door proeflessen 

te geven op de VSO-scholen. Dat had succes, er kwamen nieuwe leden. Rolstoeltennis kwam voorbij en ook 

daar werd energie in gestopt. Deze activiteit was echter te duur maar uit de contacten ontstond een mogelijk-

heid voor subsidie voor WAAG. Hij was ook betrokken bij het opzetten van de roeiclub. Niets is hem te veel. 

Piet viel in als er een tekort aan vrijwilligers was, deed mee aan de Jan Janssen Classic en bezorgde het club-

blad Gewaagd. 

 

Piet is niet alleen actief voor de leden maar zeker ook even sterk betrokken bij de vrijwilligers. Hij organiseer-

de veel vrijwilligersactiviteiten waaronder een dropping met een afsluiting in zijn binnentuin. Piet voelt WAAG 

als een warme familie en wil nog vele jaren zijn energie steken in activiteiten om er voor de leden een feest 

van te maken.  

 

Piet, bedankt voor alles en we hopen nog lang van jou als coördinator bij WAAG en van je kennis, energie en 

betrokkenheid gebruik te mogen maken. Ik weet weer iets meer van de geschiedenis van WAAG en dat is ook 

fijn. 

Geweldig dat WAAG op de vrijwilligers mag rekenen en dat iedereen doet waar hij of zij goed in is! 

 

Anke Visserman 
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In het zonnetje gezet, van links naar rechts: Wim van Diermen (in 2021 afgetreden als penningmees-

ter) Loes Laport (herbenoeming bestuurslid), Hans Arno Kok (jubilaris 12,5 jaar) en Bram van den En-

de (jubilaris 12,5 jaar). 

 

Rechts: Piet Noordhuis  

(jubilaris 25 jaar) 
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De twee afgelopen jaren kon de Jan Janssen Classic niet doorgaan van wege de Corona-pandemie. In 2020 

had de laatste Jan Janssen Classic verreden moeten worden, helaas ging dat toen niet door, ook niet in 

2021, maar dit jaar gelukkig wel! 

 

Op zaterdag 25 juni konden deelnemers en vrijwilligers van WAAG dus weer meehelpen bij de Jan Jans-

sen Classic. Van vroeg in de ochtend tot aan het einde van de wedstrijd deden mensen van WAAG dat in 

de sporthal De Bongerd, bij de fietsenstalling en het bagagedepot en in de ochtend ook bij de verzorgings-

post Deelen.  

 

Naast vrijwilligers van WAAG hielpen ook een paar deelnemers mee: Jerome en Helga hebben zich van 

hun beste kant laten zien. 

 

Voor de inzet van leden en vrijwilligers krijgt WAAG een deel van de opbrengst. 

 

Dank aan alle vrijwilligers en deelnemers van WAAG voor de hulp en ook dank aan de Jan Janssen Classic 

voor de prettige samenwerking in de afgelopen jaren. 

Ad Kapteijns 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Janssen Classic 
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Op zaterdag 1 oktober wordt er voor de vrijwilligers van WAAG weer een vrijwilligersmiddag georgani-

seerd. Een goede gelegenheid om gezellig bezig te zijn en elkaar beter te leren kennen. 

We beginnen om 13.30 uur, de locatie wordt nog even geheim gehouden. Alle vrijwilligers van WAAG 

krijgen binnenkort een uitnodiging met nadere informatie. 

 

 

Vrijwilligersmiddag 1 oktober  
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Concert De Harmonie 

Op 7 juli vond het concert van “De Harmonie” voor leden en vrijwilligers van WAAG plaats. Twee jaar 

kon het niet doorgaan, nu mocht het weer en het was weer ouderwets gezellig.  

 

De Harmonie speelde verschillende muziekstukken, waaronder enkele marsen en nadat de Harmonie 

eerst met de eigen dirigent had gespeeld, mochten daarna enkele leden van WAAG als dirigent optre-

den.  

 

Een paar andere leden van WAAG speelden op hun eigen instrumenten (onder meer accordeon) mee. 

Het was weer een leuk en vooral gezellig concert, waarvoor we “De Harmonie” en ook de organisator 

vanuit WAAG (Chris Jansen) hartelijk willen bedanken! 
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WAAG Sportdag 2022 - 9 juli 2022 

De ervaringen van Thomas en Martine  

 

Martine moest al vroeg opstaan, om te helpen met het opbouwen van de sportdag. Thomas kon geluk-

kig wat langer uitslapen, hij hoefde pas om half 11 bij het sportterrein te zijn. Dat was nog wel spannend, 

want papa was verkeerd gereden.   

 

Bij de inschrijftafel kregen we een armbandje met een nummer van het groepje. Maar we zijn stiekem 

samen in hetzelfde groepje gegaan.  

 

Na de warming-up (hoofd, schouders, knie en teen) en de opening door Ronny Tober, begonnen we 

met volleybal. Dat was erg moeilijk, omdat je niet kon zien of er een bal aankwam.   

 

Als tweede gingen we voetballen met hele grote voetbal. Thomas was een hele goede keeper.   

 

Het volgende onderdeel was blokken omgooien, hier waren alle leden van ons team erg goed in. Daarna 

kwam de tennisopdracht, dat ging helemaal fantastisch. Maar wat wil je, met zulke goede tennissers in je 

team.   

 

Het favoriete onderdeel van ons (en ik denk van wel meer deelnemers) was pannenkoeken eten. Wat 

waren ze lekker!   

 

Na de demonstratie van de racerunners ging het programma weer verder. We hebben eerst jeu de bou-

les gespeeld, waar Thomas twee keer won. Daarna mochten we lekker trommelen op de djembé.   

  

Het kegelspel dat volgde was best lastig, vooral toen Martine er zich ook mee ging bemoeien. Als laatste 

speelden we een waterspel. Het water van de sponzen moest via een parcours in de emmer komen. 

Maar dit werd voor een deel van ons team al snel een watergevecht, met het mooie weer was dat lek-

ker verfrissend.   

  

Aan het einde van dag kregen alle deelnemers een medaille. Het was een hele leuke dag, Martin bedankt 

voor het organiseren!   

 

Op de volgende pagina’s zie je een fotoverslag van de sportdag. 
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Eind mei stond er in de lokale krant Ede Stad een interview met enkele G-sporters die aan de Special Olympics 

hebben meegedaan. Ook onze eigen WAAG-tennisser Marco deed mee (en zoals je eerder hebt kunnen lezen 

kwam hij thuis met gouden medailles!). Hieronder het complete interview. 

 

EDE ,,Ik mag met het G-hockeyteam naar de meest impactvolle games ever”, lacht Lisan-

ne van Baardwijk hardop. Van 10 tot en met 12 juni is zij bij het grootste landelijke sport-

evenement voor mensen met een verstandelijke beperking. 

 

,Ik ben de beste Edese G-tennisser op de ‘Special Olympics 2022’ en ook de enige”, lacht de 48-jarige 

Marco Verkerk. Hij zit vol humor en gooit er gelijk nog maar een grap in. ,,En ik ben ook niet de zoon 

van Martin, maar wel gravelliefhebber.” Snel blijkt dat Marco niet alleen een grote fan is van de Span-

jaard Nadal. Maar hij wordt ook vaak gekoppeld aan de bekende voormalige tennisser Martin Verkerk. 

,,Ja, degene die het zo goed deed op Roland Garros in Parijs (2003) toen hij de finale haalde”, laat Mar-

co snel blijken goed op de hoogte te zijn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Foto: Eip Janssen 

Interview G-sporters Special Olympics 
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Er zijn meer dan dertig verschillende Special Olympics-sporten, waaronder dus hockey en tennis of zei-

len. Het G-hockeyteam van MHC Ede is vaste gast op dit landelijke evenement. ,,Waar wij precies spe-

len weet ik niet. Het wordt de dertiende keer dat ik meedoe”, gaat de 25-jarige Bennekomse verder. 

Maurice Tax is namens MHC Ede al decennialang de vaste begeleider. ,,De wijze waarop de G-

hockeyers elke week plezier aan deze sport beleven vind ik echt geweldig”, oordeelt hij. ,,Maurice re-

gelt alles voor ons. Wij hoeven alleen maar te hockeyen”, complimenteert Lisanne.  

 

Marco Verkerk speelt in het weekeinde zijn wedstrijden bij TV Mossendam in Goor. ,,Ik ben op het 

NK voor G-tennissers (2020) derde geworden. Alles gewonnen, maar dat deden twee andere tennis-

sers ook. Toen werden de games geteld en die waren in mijn nadeel. In het dubbelspel werd ik tweede. 

Wat ik mag verwachten? Geen idee eigenlijk. Ik ga genieten en zie wel wat ervan komt.”  

 

Een Special Olympics Dorp staat op de campus van de Twentse universiteit en de openingsceremonie 

is in het FBK-stadion. Er worden ongeveer 3000 sporters verwacht dat weekeinde. ,,Het is zo gaaf. 

Waarom? Je speelt tegen teams die je totaal niet kent. Ik was er in 2008 voor het eerst bij als 11-jarige. 

De toen nog jongste van het stel, nu een beetje een routinier”, gaat Lisanne lachend verder. ,,Ze ver-

heugt zich nu al op de zaterdagavond. ,,Ik denk dat we best moe zijn. Spelletjes doen, wat rusten, lui 

voor de tv hangen in een hotel of huisjes.” Marco Verkerk en Hans van de Ruit gaan lekker thuis sla-

pen. ,,Ik ben het liefst in mijn eigen omgeving”, meent Verkerk. ,,Als hij dat prettiger vindt, doe ik dat 

graag”, vult Van de Ruit aan. Zowel Lisanne als Marco verheugen zich op de Special Olympics 2022. 

,,Mijn rol is om Marco op zijn gemak te stellen. Natuurlijk zal ik hier en daar wel een wedstrijdadvies 

geven. Het belangrijkste is dat hij veel plezier heeft. Het is zijn debuut, maar Marco heeft al eerder leu-

ke toernooien gespeeld”, zegt Hans van de Ruit. ,,Of ik de tips van Hans opvolg? Misschien wel, mis-

schien niet. Als ik win heb ik het mooi zelf gedaan. Als ik verlies kan ik hem de schuld geven”, schatert 

Verkerk tot besluit. 

 

AMBIANCE Zoals gezegd zijn meerdere Twentse gemeenten met minimaal één sportevenement, 

gastheer. ,,Ik kijk echt uit naar de dertiende editie. Nee, ik ben niet bijgelovig. Dertien is voor mij maar 

een getal en zeker geen ongeluksgetal. De twaalf eerdere medailles bewaar ik echt heel goed”, stelt de 

25-jarige Bennekomse.,,Het is zo gaaf. Waarom? Je speelt tegen teams die je totaal niet kent. Dat is een 

echte uitdaging”, zegt Lisanne lachend. Op de vraag waarom zij hockey zo leuk vindt kijkt ze me aan 

met een blik van verwondering. ,,Samen sporten, samen plezier hebben met vrienden en vriendinnen. 

Wat is er mooier. Hoewel het G-hockey voor deelnemers is met een beperking willen wij ook niet 

buitenspel staan. En dat staan we ook niet bij Ede.”  

 

            Vervolg z.o.z. 
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Maurice Tax begon in 2005 met een G-hockeyteam. ,,Nooit ook maar een seconde spijt van gehad. Het 

is zo leuk om met deze sporters om te gaan. De trainsters Marieke Meijer-Bakker en stagiaire Emma 

Huibers (speelster Ede vrouwen hoofdmacht, red.) helpen mij bij de training. De inzet van deze groep 

is echt geweldig. ,,Ik ben er vrijwel altijd. Het moet wel gek gaan als ik oversla”, vult Van Baardwijk aan. 

Zij woont in Bennekom, speelt hockey in Ede en is werkzaam bij La Place in Maarsbergen. ,,Druk, ach 

dat valt wel mee. Bij La Place houden ze rekening met mijn hockeyactiviteiten. Ze leven echt met me 

mee en in het weekeinde van de ‘Special Olympics 2022’ ben ik vrij”, zegt ze gedecideerd. Lisanne van 

Baardwijk, op de praatstoel gezeten over hockey, is een waterval die bijna niet te stoppen valt.  

 

,,Hockey en deze groep is mijn passie. Ja, ik kan best aardig meekomen. Het mooiste is scoren. Wij 

spelen op een kwart veld en kennen gelukkig geen strafcorners. Die gaan altijd zo hard. Hoe ik dat 

weet? Ik ga zondags weleens bij de mannen of vrouwenteams kijken.” Het G-hockey team traint twee-

maal per week best intensief. ,,Op woensdagavond en zaterdagmorgen. In de G-hockey competitie gaat 

het best aardig. Op dit moment een derde plaats achter Almelo en Bemmel. Die laatste ploeg hebben 

we vorige week in een toernooi in Wageningen eindelijk een keer verslagen. Of we ze op ‘Special 

Olympics 2022’ tegenkomen weet ik niet. Natuurlijk gaan we voor goud. Maar lukt dat niet, jammer 

geen man of vrouw overboord”, oordeelt Lisanne. Ze verwacht een behoorlijk zwaar toernooi met 

enige support van ouders. ,,Meestal hebben wij wel wat supporters. Dat is leuk en die aanmoedigingen 

hoor je echt wel. Maar alleen de opdrachten van de trainers volgen we echt op”, schatert de Benne-

komse.  

 

Of we een hotel of huisje verblijven? Geen idee nog. Dat regelt Maurice allemaal. Wij betalen dit wel 

zelf. Ik maak een aantal extra uren bij La Place. Je moet er wat voor over hebben toch? De vraag stellen 

is ze beantwoorden”, zegt zij vrolijk. Duidelijk is dat G- sporters op dezelfde wijze toeleven naar een 

topprestaties als andere sporters.  

 

,,Mooi toch dat zij dit zo beleven en ervaren. Binnen onze vereniging worden zij gelijk behandeld”, vult 

Maurice Tax aan. ,,Ik weet zeker dat iedereen hier benieuwd is met welke medaille ons G-team thuis-

komt. Nu al wordt gevraagd of wij er klaar voor zijn. Zeker weten. En weet je wat ook zo leuk is. Ik 

hoorde dat er ook een tennisser uit de gemeente Ede mee doet. Die gaan we ook aanmoedigen”, be-

sluit Lisanne van Baardwijk enthousiast.  

 

Interview G-sporters Special Olympics 

Gewaagd  - Nummer 1, juli 2022 



30 

Ook tennisser Marco Verkerk heeft nog wel het nodige aan te vullen. De Edenaar is een groot liefheb-

ber van tennis. ,,Wat ik er zo leuk aan is? Ik ben een echt winnaarstype. Na een nederlaag best even 

chagrijnig. Ik doe echt altijd mijn best. Meer kun je toch niet doen? Ik speel het liefst wedstrijden. Trai-

nen is nodig maar niet het leukste”, gaat de bij het Edese Dovox (voorheen Permar) werkzame mede-

werker verder. ,,Naar de Special Olympics kijk ik echt uit. Er zijn jammer genoeg niet zoveel tennissers 

met een beperking in deze omgeving. Ik train nu bij de sportvereniging voor gehandicapten WAAG 

(Wageningen). Wij spelen in Bennekom bij TV Keltenwoud een goede 45 minuten. We zijn er in totaal 

met ongeveer 15 G-tennissers. Ik ben één van de betere”, zegt Marco bescheiden. ,,Dat klopt. Hij is 

bescheiden maar wel de waarheid”, meent begeleider Hans van der Ruit. ,,Een van mijn eerdere trai-

ners was Aad Zwaan. Een geweldige man die mij veel heeft geleerd”, gaat Marco verder. ,,Ik vind het zo 

jammer dat de Edese tennisclubs zich niet wat meer richten op G-tennis. Kijk naar het hockey (MHC 

Ede, red.) waar het een volledige geaccepteerde tak van sport is”, gaat Van der Ruit verder. Hij heeft 

de rol als begeleider op zich genomen omdat er eigenlijk geen ander is.  

De humorvolle Verkerk gaat de komende weken nog wat extra trainingsarbeid verrichten. ,,De moge-

lijkheden zijn beperkt. Het is mooi dat TV Keltenwoud ons de gelegenheid biedt. Eigenlijk is datgene 

wat Marco doet in het Edese pionierswerk. Ik hoop echt dat G-tennis een eigen plek krijgt bij een ten-

nisvereniging. Nu spelen ze vaak tegen elkaar. Daar wordt niemand beter van. De tennissers kennen 

elkaar door en door. Dat is het mooie van het komende evenement. Andere onbekende tegenstanders. 

Daar leert Marco van en moet hij mee omgaan”, sluit Van de Ruit af. ,,Of ik hoop op veel supporters. 

Dat weet ik eigenlijk niet. Misschien word ik wel extra zenuwachtig. Gelukkig is Hans erbij”, gaat de 

Edenaar verder.  

 

,,Ik heb al eerder gezegd dat Rafael Nadal 

mijn idool is. Of ik al zijn gebaartjes en ge-

woonten overneem? Sommige wel. Plukken 

aan mijn shirt bijvoorbeeld. Maar het flesje 

constant rechtzetten en langs de oren strij-

ken, de broek rechttrekken is aan mij niet 

besteedt. Gravel is wat langzamer en beter 

voor mij spel. Hardcourt gaat mij te snel. 

Nee, op gras heb ik nog nooit getennist. Wie 

weet in Wimbledon”, sluit de tennisser opge-

wekt af.   
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Adressen 

SPORTVERENIGING WAAG 

Postbus 72 

6700 AB Wageningen 

info@sportclubwaag.nl 

www.sportclubwaag.nl 

 

ING Bank NL 56 INGB 0004 3080 43 

 

 

VOORZITTER 

Anke Visserman 

voorzitter@sportclubwaag.nl 

 

INTERNE COMMUNICATIE 

Martine van Brakel 

infosport@sportclubwaag.nl 

026-3334510 

 

PENNINGMEESTER 

Jeannet Passchier 

penningmeester@sportclubwaag.nl 

 

LEDENADMINISTRATIE 

Ad Kapteijns 

0317-42 76 74 

adkapteij@gmail.com 

 

 

BESTUURSLEDEN ALGEMEEN 

Loes Laport 

06-46461257 

 

WERVING VRIJWILLIGERS 

Sijmen Vedder 

06-34908513 

infosport@sportclubwaag.nl 

 

 

 

 

 

ROEIEN I.S.M. VADA WAGENINGEN  (JACHTHAVEN 1) 

Zaterdag 14:00 – 15:30 

Inlichtingen Martha Bloemberg    -Tel  0317 – 417 220 

 

ZWEMMEN IN ZWEMBAD DE BONGERD, WAGENINGEN 

dinsdag  19.15 - 20.15 uur 

Inlichtingen  Ad Kapteijns  - Tel  0317 - 42 76 74 

 

woensdag  18.20 - 19.00 uur (individueel en kinderen) 

woensdag 19.00 - 20.00 uur (groepsles en spel) 

Inlichtingen  Veronique Gommers  - Tel 06 52 40 71 90 

 

zaterdag  9.45 - 11.00 uur  

Inlichtingen  Sjoerd van Deventer  - Tel  06 16 34 29 83 

 

ZWEMMEN IN DOELUM, RENKUM 

zaterdag  10.00 - 12:30 uur (volwassenen, kinderen, zwemles) 

Inlichtingen Loes Laport  - Tel  06 46 46 12 57 

 

SPORTMIX AAN DE WULPLAAN 9 IN Ede 

Maandag 17:30 – 18.30 uur 

Inlichtingen Carolien van Leeuwen - Tel 06 29 93 49 56 

 

TENNIS IN KELTENWOUD, LANGSCHOTERWEG 9 TE BENNEKOM 

dinsdag 17.30 – 19.00 uur 

Inlichtingen Piet Noordhuis  - Tel  0317 –31 76 49 

 

ZAALSPORT IN “DE AANLOOP”, HOOILANDPLEIN 1 te Wageningen 

donderdag  19.00 - 20.30 uur  

Inlichtingen.  Chris Jansen   - Tel  06 19 93 52 76 

  Chris Korteweg  - Tel 06 30 03 87 48 

 

 

 

Activiteiten bij WAAG 

  Eerste activiteit zwem-

men/tennis/roeien 

2e, 3e activiteit zwemmen/

tennis/roeien 

Jeugdleden(tot 18 jaar) € 28 € 10 

Volwassenen € 42 € 15 

  Eerste activiteit 
zaalsport 

2e, 3e activiteit zaalsport 

Jeugdleden(tot 18 jaar) € 18 € 6 

Volwassenen € 31 € 10 

Contributie 2022  - per kwartaal 

'In Renkum wordt op zaterdagochtend aan een klein groepje kinderen zwemles (met 

als doel een diploma) gegeven. Naast het jeugdlidmaatschap rekent WAAG daarvoor € 

28 per maand, ofwel € 84 per kwartaal.  
De contributie wordt per kwartaal geïnd door middel van een incassomachtiging.  

In de zomermaanden loopt de contributie door. 
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