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14 september 2005

Van der Ploeg wereldkampioen
Groningen - Door de sluiting van de skivijver nabij de Euroborg kon handisporter Toon van der Ploeg niet
meer trainen. Desondanks is de waterskiër afgelopen weekeinde in het Belgische Schoten allround
wereldkampioen handi geworden. Toon werd kampioen van alle gehandicapte deelnemers. Hij werd eerste in
de categorieën slalom, springen en figuren. Van der Ploeg is geboren met één arm. Hij werd dit jaar extra
gehandicapt omdat de trainingsplas niet meer gebruikt kan worden. De vijver langs de A7 wordt gedempt en
ingericht als parkeerterrein voor het nieuwe voetbalstadion. De nieuwe vijver moet nog gerealiseerd worden.
Van der Ploeg is reeds een gelauwerd sporter. Hij werd vorig jaar skiër van 2004 vanwege zijn inzet bij de
organisatie van het Europees kampioenschap waterskiën voor gehandicapten in Groningen. In 2001 en 2003
werd hij al wereldkampioen in zijn discipline.
Foto: Archief DvhN
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Prijs voor 'grootste sportclub' van Groningen
groningen - De Sportstimuleringsprijs 2004 van de stad Groningen is voor de
studentensportstichting ACLO. Het bestuur nam gisteravond een bronzen beeld en een bedrag van
1250 euro in ontvangst. Tijdens het jaarlijkse sportavondje in het stadhuis deelde wethouder René
Paas bovendien zes sportpenningen en een bijzondere sportpenning uit. De ACLO bestaat in april 60
jaar. Het is de overkoepelende sportstichting van de Rijksuniversiteit en de Hanzehogeschool. Via de
stichting hielden vorig jaar 15.000 studenten zich met sport bezig, bij de ACLO zijn 51 verenigingen
aangesloten. Het is de grootste studentensportraad van Nederland. De gemeente Groningen heeft
sinds vorig jaar de criteria voor de sportpenning danig aangescherpt. "Het werd een beetje te
gemakkelijk een sportpenning te krijgen, we reikten er op een gegeven moment wel heel veel uit",
aldus Paas. De sporters die gisteren een sportpenning van de gemeente kregen moesten of
Nederlands kampioen zijn geworden of minimaal een derde prijs bij een Europees Kampioenschap in
de wacht hebben gesleept: Nynke Klopstra (judo 3e plaats EK), Toon van der Ploeg (3e plaats EK
waterskiën gehandicapten) voldeden aan de criteria. Damesteam Groningen Atletiek, MPC Capitals,
Aegirroeiers Arjen Ypma en Kaspar van der Brink en Gyasroeiers Paul Drewes en Wim Bakker
werden allen landskampioen. GVAV Rapiditas kreeg een sportpenning voor een bijzondere prestatie
in de breedtesport. De club heeft een al lochtonenproject, waarbij jaarlijks 25 allochtonen zonder
inkomen meedoen aan sport en bij GVAV eventueel ook kunnen werken. (DvhN)
Een jaar geleden kreeg Earl Blijd de Sportstimuleringsprijs 2003. Tijdens de uitreiking van dezelfde prijs
gisteren lieten leerlingen van Blijds Bao Trieu zien waarom dat terecht was.
Foto: DvhN/Corné Sparidaens
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Stadjer Toon van der Ploeg is waterskiër van het jaar
Waterskiër Toon van der Ploeg uit Groningen heeft afgelopen jaar nauwelijks op het water
gestaan. Toch heeft de wereldwijd opererende International Waterski Federation hem
uitgeroepen tot gehandicapte waterskiër van het jaar 2004.
Hallo Toon, dit schreeuwt om uitleg. "Ja, ik had een heel zware liesblessure, waardoor ik nauwelijks
kon waterskiën, ik heb eigenlijk alleen meegedaan aan het Europees Kampioenschap dat in
Groningen is gehouden. Daar werd ik derde, maar ik brak bij het figuurskiën wel het wereldrecord en
bij het springen het Europees record." En dat is direct genoeg om waterskiër van het jaar te
worden? "Nou ja, omdat ik weinig kon skiën, heb ik heel veel gedaan aan de organisatie van het EK
in Groningen, misschien dat men dat ook wilde belonen." Nu ja, het is ook wel terecht, hoor. "Ja, al
had ik bij het EK wel veel voordeel van de thuisbaan." Wat bescheiden, zeg! "Ja, maar het is echt
zo." Je gebruikt één arm bij het waterskiën? "Ja, ik ben met één arm geboren." Dat moet wel een
heel erg sterke arm zijn. "Hij is behoorlijk ontwikkeld ja. Waterskiën is een erg zware sport, maar ik
heb mijn hele leven ook altijd alles met die ene arm gedaan." Levert de status van waterskiër van
het jaar ook wat op? "Eerlijk gezegd heb ik geen idee. Misschien krijg ik nog wel een oorkonde of zo,
maar misschien hoor ik verder ook wel niks meer."

Interview
Toon van der Ploeg won op het WK van 2003 in Californië drie gouden en 1 zilveren medaille.
Foto: Archief DvhN
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EK waterskiën voor invaliden smaakt naar meer
Het Europees Kampioenschap waterskiën voor gehandicapten is afgelopen weekend een
succes geworden. Organisator Jean- Paul Visser van Varia SKi, kijkt tevreden terug op het
evenement. De organisatie liep op rolletjes en dat bleef niet onopgemerkt. De juryleden van
het kampioenschap beoordeelden het evenement met een negen.
Een negen, waar hebben jullie dat aan te danken? "De juryleden geven na afloop van het
kampioenschap altijd een cijfer voor de organisatie. Er wordt onder meer gekeken naar: de staat
van het water, de accommodatie en de huisvesting van de deelnemers. Wij hebben nu een prachtige
plek aan de Bornholmstraat, maar door de komst van Euroborg zijn wij genoodzaakt te vertrekken.
Dit vinden we verschrikkelijk." Hoezo? "Het Winschoterdiep is vier meter diep en ligt heel beschut,
waardor het perfect waterskiën is. We moeten nu uitwijken naar het Hoornsemeer, maar dat ligt
lang niet zo beschut. Waarschijnlijk moeten we een dam bouwen, maar de gemeente moet dan met
geld over de brug komen, want we willen een gelijkwaardige accommodatie hebben." Er waren heel
wat prominente gasten aanwezig tijdens de finale, dat moet dus wel lukken. "Marjo van Dijken, die
zich in de Tweede Kamer voor de PvdA bezighoudt met gehandicaptenbeleid, was bij de finale. Zij
deed ons de toezegging, dat zij voor ons klaarstaat wanneer de verhuizing niet naar wens gaat." 29
persoonlijke records, is dat ook niet een beetje aan een goede organisatie te danken? "Dat heeft ook
met de water- en weersomstandigheden te maken. Zaterdag waaide het flink, maar omdat het
Winschoterdiep zo beschut ligt, hebben we daar niet veel last. Natuurlijk moet je ook gewoon je dag
hebben." U had zeker uw dag "Tijdens de nabespreking hebben we het over het Europees
Jeugdkampioenschap voor validen onder de 21 jaar gehad. Dat zouden we graag organiseren. Een
kampioenschap waterskiën voor invaliden gaat onze neus de komende jaren toch voorbij, hoewel dat
veel meer voldoening geeft. Juist omdat wij een vereniging zijn die zich erg inzet voor invalide
sporters." -

Uitslagen
Titelverdediger Toon van der Ploeg uit Groningen is op de derde plaats geëindigd bij het
nieuwe 1000-punten systeem. Bij dit systeem kun je zien wie overall de beste waterskiër is.
Hij moest de Deen Lars Lauridsen en de Zwitser Christophe Fasel voor zich dulden op
achtereenvolgens de eerste en de tweede plaats. Wel zette Van der Ploeg twee wereldrecords
neer. Bij schansspringen verbeterde hij het Europese record met tien centimeter waardoor
het nieuwe record op 29.40 meter komt te staan. Eerder in de wedstrijd vestigde hij een
nieuw wereldrecord figuren. Bij de vrouwen ging de Engelse Vivienne Orchard met de eerste
plaats er vandoor.
Interview
Vraag & Antwoord
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Waterskien is dé sport voor invaliden
Van maandag tot en met zaterdag houdt de Groningse Waterskiclub Varia Ski het eerste
Europese Kampioenschap voor gehandicapten in Nederland. Groninger Toon van der Ploeg
(27) gaat volgende week donderdag zijn titel op het Europees Kampioenschap waterskiën
voor gehandicapten verdedigen.
Vertel, hoe gaat dat, skiën met één arm? "Bij de arm die ik mis, is een surfprothese bevestigd en
door middel van twee schouderbanden sta ik stabiel op het water. Met mijn goede arm houdt ik de
skihendel vast. De concurrentie binnen de waterskisport is in mijn tak, skiën met één arm, niet zo
groot. Misschien is dat doordat ik een arm mis sinds mijn geboorte. Mensen die op latere leeftijd een
arm missen, moeten hun lichaam helemaal opnieuw leren kennen. Ik train gemiddeld een kwartier
per dag. Trainen is erg inspannend, dat houd je niet erg lang vol." Waterskiën lijkt me nu niet de
sport om te kiezen wanneer je gehandicapt bent? "Waterskiën biedt juist vele mogelijkheden als je
een handicap hebt. Mensen die iets met hun been hebben, kunnen op één been skiën of voor een
prothese kiezen. Vaak blijft een deel van het andere been dan onderontwikkeld. Wanneer je
helemaal niet kunt lopen, kun je het water op met een zitski: een brede ski met een zitgedeelte.
Blinde mensen moet een goed evenwicht hebben en blind kunnen vertrouwen op de schipper. We
zijn nu een systeem aan het ontwikkelen dat al deze groepen aan een wedstrijd mee kunnen doen
door middel van een scoresysteem. Vrij ingewikkeld, omdat er natuurlijk wel sprake moet zijn van
eerlijke concurrentie." Wat voor reacties krijg je wanneer je vertelt dat je aan waterskiën doet? "De
meeste mensen reageren gewoon en vragen hoe je dat doet, waterskiën met één arm. Ik geef ook
les aan mensen die niets mankeren. Dat is normaal binnen onze skivereniging Varia Ski. Zij
stimuleert dat valide en minder valide sporters samen sporten. 15 procent van onze verenging is
invalide."

Interview
Vraag & Antwoord
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Veel te veel golfslag voor strakke waterski-race
Door Hanneke Helmers
- groningen "Voordat dit een goede waterskibaan is, moet er nog heel wat gebeuren. Er is veel te
veel golfslag," vindt wereldkampioen waterskiën voor gehandicapten Toon van der Ploeg. De
eenarmige Groninger werkte gisteren mee aan een simulatie in het Hoornsemeer bij Groningen. Er
zijn metingen gedaan voor de nieuwe waterskibaan voor gehandicapten. Varia Ski, de club die zich
in de Hoornse Meer wil vestigen, heeft haar waterskibaan nu in de Hunzevijver. Deze vijver wordt
gedempt omdat er op die plek parkeerplaatsen komen voor het Europapark. Samen met de
gemeente zoekt de club naar een gelijkwaardig alternatief. Beiden vinden het Hoornsemeer de beste
optie. Gistermiddag werd er met Van der Ploeg achter een trekboot op drie snelheden gevaren. Op
de wal maten de milieudienst en ingenieursbureaus met speciale meetapparatuur de geluidssterkte
en de golven die dit teweeg bracht. Zoals het er naar uitziet, moet er in ieder geval een golfbreker
komen. Bij omstanders van de simulatie gisteren waren wat negatieve geluiden te horen. Kees
Oudshoorn, eigenaar van de jachthaven aan het Hoornsemeer: "Moet je toch zien wat een golfslag
dit geeft. Het zijn golven van zeker twintig centimeter. De bootjes dansen in hun boxen, ik denk dat
dit schade kan veroorzaken. Als er een lijntje breekt bijvoorbeeld. Ik ben het ook niet eens met de
damwand die er gaat komen. Eigenlijk halveert die het meer. Dan ben je een heel vaargebied voor
andere watersporters kwijt." Ook Ard van Bergen, de voorzitter van waterskiclub WSCP die al bij het
Hoornsemeer zit, is present. "Ik ben niet tegen Varia Ski, maar blij met dit plan ben ik ook niet. Ik
denk dat wij last krijgen van andere watersporters bij onze baan, omdat ze hier straks niet meer
kunnen varen." Voor het eind van de maand zijn de meetresultaten beschikbaar en wordt er
gekeken welke aanpassingen er in en om het meer nodig zijn. Daarna moet blijken of Varia Ski
daadwerkelijk naar het Hoornsemeer kan verhuizen.
Wereldkampioen Toon van der Ploeg is nog allerminst tevreden over de waterskimogelijkheden van het
Hoornsemeer.
Foto: DvhN/Corné Sparidaens
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Nieuwe helden geven Sportgala glans
Arjen Robben, Timothy Beck, Groningen Acht en Chantal Nap kapen prijzen weg in
Martiniplaza
Door Paul Zweverink
Arjen Robben, Timothy Beck, de Groningen Acht, maar ook het Delfzijlster zwemtalent
Chantal Nap. Zij waren de helden van de Provinciale Sportverkiezing Groningen 2003. En
kregen het applaus van de prettig gevulde theaterzaal van het Martiniplaza. Een vlotte
avond, waarbij het Gronings accent extra was aangehaald. En daarmee is de glans van deze
traditie na wat magere jaren weer teruggekeerd.
- groningen Groningser kon het dus bijna niet bij de Provinciale Sportverkiezing, gisteravond in
Martiniplaza. De presentatie in handen van Mischa van den Berg van RTV Noord, het entertainment
verzorgd door Arno van der Heyden, de prijzen uitgereikt door niet alleen directeur Gijs Lensink van
Dagblad van het Noorden, maar ook door basketbalcoach Ton Boot van MPC Capitals, geboren
Bedumer Arjen Robben en Gronings sportgedeputeerde Ineke Mulder. Tjaart Kloosterboer en de
zijnen mochten tevreden zijn en het publiek vermaakte zich prima. De winnaars op een rij. Arjen
Robben, voetballer Winnaar Provinciale Sportprijs Groningen als opvolger van Glenn Pinas (1997),
Marten Kastermans (1998), Ronald Koeman (1999), Pieter Tilstra (2000), Stichting Eurovoetbal
(2001), Dick Heuvelman (2002). Wat goed is, komt snel. Maar bij Arjen Robben gaat het wel
razendsnel. Begon bij de vv Bedum, maakte als 16-jarige zijn debuut in het eerste van FC Groningen
en ontwikkelt zich razendsnel bij de Nederlands topclub PSV. En sinds eergisteren lonkt de échte
top, de wereldtop. Wordt het Real Madrid? Of Manchester United? "Natuurlijk is het een eer om een
dergelijke prijs te winnen. En helemaal omdat het de Groninger prijs is. Ik ben Groninger, daarom
geeft deze prijs me een extra gevoel. Ja, ik was al op de hoogte dat ik 'm zou winnen. Mijn
ontwikkeling gaat nog steeds volgens wens. Ik ben daar heel tevreden over. Dit jaar bij PSV heb ik
het gevoel dat ik steeds sterker word. Natuurlijk was het wat minder prettig toen ik geconfronteerd
werd met twijfels over mijn karakter, de verhalen dat ik anderen kaarten wilde aannaaien en dat ik
schwalbes zou maken. Ik vond het allemaal wat overdreven, maar geleerd heb ik er wel van. Ik laat
alles nu maar over me heen komen. Zeker is dat ik niet in de winterstop al weg ga bij PSV. Zelf weet
ik nog niet van belangstelling, maar als ze het bij PSV zeggen, zal het wel zo zijn. Op voorhand sluit
ik niks uit. Mensen discussiëren erover of ik aan zo'n grote stap toe ben. Ik zit er niet mee, heb al
wat meegemaakt, ben als mens al aardig gevormd. Ik ben snel volwassen geworden." Timothy Beck,
atleet Winnaar Sportman/Sportvrouw van het jaar 2003 van de provincie Groningen. Is daarmee
opvolger van Marianne Timmer (1997, 1998, 1999), Rutger Smith (2000), Niels Scheuneman
(2001), Rutger Smith (2002). De andere genomineerden die het aflegden tegen Beck waren
marathonschaatsster Daniëlle Bekkering, wielrenner Niels Scheuneman en korfballer Taco Poelstra.
"Ja, ik weet het: ik ben eigenlijk Drent. Maar ik woon in Groningen en heb al mijn titels ook als
Groninger gehaald. Ik was al een beetje warm gemaakt door mijn vrienden over deze prijs. 'Je wint
het, je wint het', zeiden ze tegen me. Maar toen ik zag dat Daniëlle Bekkering door het publiek werd
gekozen, schrok ik toch even. Maar gelukkig maakten de journalisten en de sporters dit weer goed.
Overigens waren Daniëlle, Taco Poelstra en Niels Scheuneman ook mooie winnaars geweest. Zelf
richt ik me helemaal op de 4x100 meter. In Parijs was het een sprookje, die vierde plaats bij het WK
atletiek. Maar er zit gewoon nog rek in, we kunnen sneller. Daarom gaan we door, ik ben ook pas 26
jaar. Op de Olympische Spelen in Athene moeten we er weer helemaal staan. Nee, bobsleeën is nu
echt over. Alles op de sprint. Mooi trouwens, die duizend euro. Ik verkoop m'n afstand aan sponsors
voor honderd euro per meter, ik ben nu dus weer tien meter opgeschoten." Chantal Nap, zwemster
Winnaar verkiezing Talent van het Jaar. Klopte voetballer John van Dalen van BV Veendam en
wielrenner Martijn Keizer. "Ik ben er hartstikke blij mee. Eigenlijk kan ik er verder niet zoveel over
zeggen. Ik heb al veel medailles gewonnen, ik geloof dertien keer goud en veel zilver. Ik wil nog
veel beter worden en zo'n aanmoedigingsprijs is dan ook een echte aanmoediging voor mij."
Groningen Acht, roeiers Winnaar verkiezing Sportploeg van het Jaar. Kloppen daarmee Groningen
Atletiek en de trampolinespringers Mirjam Steinebach en Kim Stiekema. Opvolgers van Donar
(1998), Ankerstars (1999), werpersploeg ARGO'77 (2000), Team Arend Glas (2001), Donitas
(2002). De roeiers nemen de prijs in ontvangst van coach Ton Boot van MPC Capitals. De roeiers
zijn er blij mee en gooien de bloemen in het publiek. "We hopen dat er veel Groningers in de
Groningen Acht kunnen blijven, maar dat wordt komende vrijdag beslist. Als jullie als Groningers er
wat druk achter zetten, gaat dat wellicht lukken. Wij gaan verder met keihard trainen en hopen er
de komende zomer te staan." Eerder op de avond won Toon van der Ploeg ook zijn prijs. De
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gehandicapte waterskiër, die al vele wereldtitels op zijn naam bracht, kreeg een mooie lofzang over
zich heen van Ineke Mulder. Vooral over de manier waarop hij de gehandicaptensport promoot en
probeert mensen met een handicap te integreren bij de sporters zonder handicap. De avond is over,
het grote drinken en happen kan beginnen. En bijpraten natuurlijk. Het was mooi, het ging vlot.
Maar ook zijn er de kritische kanttekeningen. "Waarom was Arnold Kruiswijk niet genomineerd?",
vraagt Erik Mulder, schatbewaker van FC Groningen zich af. "Hij is jong, voetbalt in Jong Oranje en
wekelijks op het hoogste niveau." Tja over het hoofd gezien door de Sportprijscommissie wellicht? Al
met al blijft over: een geslaagde avond, tempo zat er goed in. Tot volgend jaar 2004, kijken welke
toppers Groningen dan weer mag nomineren.
1. Trots neemt Timothy Beck de cheque ter waarde van 1000 euro in ontvangst van Hazewinkel Persdirecteur Gijs Lensink, uitgever van Dagblad van het Noorden. 2. Arjen Robben herhaalde gisteravond in
Martiniplaza in de microfoon van presentator Mischa van den Berg dat hij nog steeds niet weet welke
Europese topclub interesse in hem heeft. Maar de Bedumer, die de Provinciale Sportprijs Groningen won, liet
doorschemeren wel oren te hebben naar een transfer naar Real Madrid of Manchester United.
Foto's: Wolter Kobus
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EK voor gehandicapte watersporters in Stad
groningen - Het Europees Kampioenschap waterskiën voor gehandicapten (EK Handi) wordt volgend
jaar gehouden in Groningen. Organisator Jean-Paul Visser van de Groningse Waterskivereniging
Varia Ski heeft het toernooi binnengehaald. Het EK is het laatste toernooi dat Varia Ski in het eigen
water, de Hunzeplas, houdt. De plas wordt gedempt, om plaats te maken voor parkeerplaatsen van
bezoekers van het nieuwe stadion van FC Groningen, de Euroborg. "In september heb ik namens
Varia Ski het verzoek ingediend bij de Nederlandse Waterski Bond (NWB) om het EK te organiseren.
Helemaal officieel is het nog niet, maar serieuze concurrenten hebben zich niet bij de NWB gemeld.
Het EK Handi is een primeur voor Nederland. De Hunzeplas is geschikt en de begroting kan sluitend
worden gemaakt", zegt Visser. Dat de Europese gehandicapte topskiërs in Groningen neerstrijken is
niet vreemd gezien de geschiedenis van Varia Ski. Ruim negen jaar geleden heeft Visser de club
opgericht. Hij heeft de gehandicaptensport een belangrijke plek gegeven binnen de vereniging. De
Groningse club heeft meer materiaal om gehandicapten de waterskisport te leren en te laten
beoefenen dan de collega's. Een van de leden van Varia Ski is Toon van der Ploeg, die zowel de
wereld- als de Europees titel in zijn categorie in bezit heeft. Hij kan nu in zijn woonplaats zijn
Europese titel verdedigen.

Wie nemen deel?
Ongeveer vijftig watersporters nemen deel aan het kampioenschap in 2004. Daarnaast zij er
vijftien opgeleide officials, vijftien startmeesters (leden van Ski Varia ), begeleiders,
teamcaptains en horecamedewerkers bij betrokken. Bij het Europese toernooi strijden
mannen en vrouwen in verschillende categorieën. Ook visueel gehandicapten, skiërs met één
been, skiërs met één arm en zitskiërs met een dwarslaesie zijn verdeeld over verschillende
strijdtonelen. Bij de zittende waterskiërs bestaat ook nog een onderverdeling afhankelijk van
de dwarslaesie die de watersporter heeft.
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Veel WK goud en beetje zilver voor stadse skiër
Door Ansje Monkhost
Zijn persoonlijke records heeft hij niet geëvenaard, maar handisporter Toon van der Ploeg
(26) is gisteren wel behangen met drie gouden en een zilveren medaille teruggekomen van
de wereldkampioenschappen waterskiën voor gehandicapten in Florida.
groningen - "Bijna iedereen kan waterskiën, ook gehandicapten." Het is een uitspraak van de beste
in de wereld op dit terrein, de Groninger student bedrijfskunde Toon van der Ploeg. Afgelopen week
bewees hij in Florida, dat de uitspraak stoelt op veel eigen kennis. Tijdens de
wereldkampioenschappen zegevierde hij op drie onderdelen: schansspringen, figuren en het totaal
klassement. Van der Ploeg komt uit in de categorie voor skiërs die een arm missen. Vier directe
concurrenten had hij in een veld van 60 sporters. De overige 55 komen uit in andere categorieën
zoals visueel gehandicapten, zitskiërs met een dwarslaesie en sporters met één been. Dat ook het
goud op de slalom in zijn categorie niet naar hem ging, was volgens Van der Ploeg te danken aan de
hoge golven. Zijn Amerikaanse concurrent ging er mee vandoor. "Het is daar de tijd van de
wervelstromen en hij had net iets meer lef die golven te trotseren dan ik. Het scheelde maar een
halve boei. Bij het schansspringen had ik weer meer lef en moest hij achterblijven. Bovendien had ik
net nieuwe langere ski's gekregen van mijn sponsor in Farmsum, de Nautische Unie/Huntfeld. Die
dingen zijn zo'n tweeduizend euro, die koop je niet zo maar even. Met mijn oude, die versleten en te
kort zijn voor een goede zweefafstand, had ik dit resultaat nooit bereikt." Dat hij onder zijn eigen
records bleef, die hij net in Italië had neergezet, had volgens de wereldkampioen alles te maken met
de supervochtige lucht in Florida. "Ik had in Italië ontzettend gepiekt na een wekenlange training in
Spanje. In Florida was het tussen de 30 en 35 graden en braken er iedere middag om een uur of
vier gigantische hoosbuien los. Bij zo'n hitte en hoge luchtvochtigheid kun je niet voldoende actief
zijn, ondanks een periode van anderhalve week training." Het is het dertiende skiseizoen voor Van
der Ploeg, die is geboren met één arm en vanaf zijn dertiende op de ski's staat. "Juist waterskiën is
voor gehandicapten heel goed te doen. Zelfs voor blinden en slechtzienden. Je hangt achter een
boot, hoeft niet bang te zijn voor botsingen en je kunt je helemaal op jezelf concentreren."
Waterskiër Toon van der Ploeg uit Groningen heeft op het WK voor gehandicapten in Florida goed gescoord.
Foto: DvhN/Corné Sparidaens
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03 mei 2001
Wereldkampioen houdt genoeg doelen over

Sport in de stad: waterskiën
Rob de Vries
Stadjer Toon van der Ploeg (24) sleepte onlangs op het wereldkampioenschap waterskiën
voor gehandicapten alle prijzen in de wacht, wat zijn concurrenten tot grote wanhoop dreef.
Op zijn niveau bedrijft hij pure topsport, maar toch heeft Toon nog tijd om zich voor andere
gehandicapte sporters in te zetten.
Toon van der Ploeg kwam elf jaar geleden bij toeval in aanraking met waterskiën. Met zijn ouders
was hij aan het zeilen op het Paterswoldsemeer. Daar vond op dat moment ook een waterskikamp
voor gehandicapten plaats.
Toen de docent van dat klasje zag dat Van der Ploeg dezelfde handicap - geboren zonder onderarm had als hijzelf, was het contact snel gelegd. De Engelsman nodigde Van der Ploeg uit de waterski's
ook eens onder te binden. "Nou, dat wilde ik wel. Het ging meteen al heel goed, ik pikte het snel op.
De rest van de week ben ik op dat kamp gebleven."
Al snel ontpopte Van der Ploeg zich tot een waar natuurtalent. Drie jaar na zijn eerste schreden op
het water werd hij al tweede op het WK-allround. Sinds 1994 stromen de prijzen binnen. In 1995
werd Van der Ploeg op 18-jarige leeftijd wereldkampioen op het onderdeel figuren, terwijl twee jaar
later ook de wereldtitel slalom volgde. Zijn jongste successen dateren van eind maart. In Melbourne
(Australië) werd Van der Ploeg voor de tweede keer op rij allround-wereldkampioen. Bovendien
pakte hij er ook 'even' de wereldtitels slalom, figuren en schans bij.
"Natuurlijk had ik mijn allround-titel uit 1999 te verdedigen, maar dat het zó goed zou gaan had ik
niet verwacht. Het seizoen was in Nederland al lang afgelopen, ik had in geen tijden meer geskied.
Wel ben ik begin maart naar Australië afgereisd om me voor te bereiden op de WK, maar ik kon daar
bij geen enkele club terecht. Uiteindelijk mocht ik een weekje meetrainen met de Amerikaanse
ploeg. Ja, die keken natuurlijk wel wat beteuterd toen ik alles won!", lacht Van der Ploeg temidden
van de vele bekers, medailles, diploma's en foto's op zijn studentenkamer.
De wereldkampioen rekent van de drie onderdelen het skiën van figuren tot zijn specialiteit. Bij dit
onderdeel krijgt de waterskiër punten voor de uitvoering van manoeuvres. Bij het onderdeel
schansspringen is het doel vanaf een schans een zo ver mogelijke afstand te overbruggen. Het
derde onderdeel is de slalom, waarbij de skiër zes boeien voorbij moet: drie rechts en drie links. De
skiër die heen en terug het snelst de meeste boeien weet te ronden, wint de slalom.
"Of ik nog doelen heb nu ik alles heb gewonnen? Ja, ik mik nu op de wereldrecords. Op de slalom
staat het wereldrecord voor gehandicapten op 58 kilometer per uur. Dat is bij het reguliere
waterskiën de maximumsnelheid. Zodra je die snelheid haalt, wordt de lijn ingekort waardoor het
moeilijker wordt. Dat heeft nog geen enkele gehandicapte bereikt. Daarnaast zou ik dolgraag aan de
Paralympics willen deelnemen. Maar daarvoor moet waterskiën wel eerst Olympisch worden."
Van der Ploeg heeft de beschikking over een topsportbeurs van de universiteit. Terecht, meent de
student bedrijfskunde. "Ik doe absoluut aan topsport, hoewel sommigen daar misschien anders over
denken. Ik moet er veel voor doen, maar ook laten. Op vakantie gaan zit er bijvoorbeeld niet in. Als
je twee weken lang niets doet, raak je uit vorm. Je moet sowieso de juiste mentaliteit hebben, of je
nu aan normale topsport doet of aan gehandicaptentopsport. De sport kost me bovendien veel tijd
en geld. Tijdens het zomerseizoen, dat volgende week weer begint, train ik dagelijks."

Actief

Ook buiten de waterskibaan is Van der Ploeg zeer actief. Zo was hij tot voor kort penningmeester bij
de gehandicaptensportbond Nebas. Bovendien organiseert hij waterskikampen voor gehandicapten
en trainingskampen voor de Nederlandse selectie van gehandicapte waterskiërs. Verder zit hij in het
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bestuur van zijn vereniging VariaSki. "Het is inderdaad wel wat veel naast mijn topsportactiviteiten.
Maar ik vind het belangrijk om ook andere gehandicapten te laten sporten. Daarbij komt dat het
leuk is om te doen", verklaart Van der Ploeg.
Foto: Toon van der Ploeg is klaar voor het komende waterski-seizoen.
Dennis Beek
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Wereldkampioen houdt genoeg doelen over
GRONINGEN - Stadjer Toon van der Ploeg (24) sleepte onlangs op het wereldkampioenschap
waterskiën voor gehandicapten alle prijzen in de wacht, wat zijn concurrenten tot grote
wanhoop dreef. Op zijn niveau bedrijft hij pure topsport, maar toch heeft Toon nog tijd om
zich voor andere gehandicapte sporters in te zetten.
Rob de Vries
Toon van der Ploeg kwam elf jaar geleden bij toeval in aanraking met waterskiën. Met zijn ouders
was hij aan het zeilen op het Paterswoldsemeer. Daar vond op dat moment ook een waterskikamp
voor gehandicapten plaats. Toen de docent van dat klasje zag dat Van der Ploeg dezelfde handicap geboren zonder onderarm - had als hijzelf, was het contact snel gelegd. De Engelsman nodigde Van
der Ploeg uit de waterski's ook eens onder te binden. "Nou, dat wilde ik wel. Het ging meteen al heel
goed, ik pikte het snel op. De rest van de week ben ik op dat kamp gebleven."
Al snel ontpopte Van der Ploeg zich tot een waar natuurtalent. Drie jaar na zijn eerste schreden op
het water werd hij al tweede op het WK-allround. Sinds 1994 stromen de prijzen binnen. In 1995
werd Van der Ploeg op 18-jarige leeftijd wereldkampioen op het onderdeel figuren, terwijl twee jaar
later ook de wereldtitel slalom volgde. Zijn jongste successen dateren van eind maart. In Melbourne
(Australië) werd Van der Ploeg voor de tweede keer op rij allround-wereldkampioen. Bovendien
pakte hij er ook 'even' de wereldtitels slalom, figuren en schans bij.
"Natuurlijk had ik mijn allround-titel uit 1999 te verdedigen, maar dat het zó goed zou gaan had ik
niet verwacht. Het seizoen was in Nederland al lang afgelopen, ik had in geen tijden meer geskied.
Wel ben ik begin maart naar Australië afgereisd om me voor te bereiden op de WK, maar ik kon daar
bij geen enkele club terecht. Uiteindelijk mocht ik een weekje meetrainen met de Amerikaanse
ploeg. Ja, die keken natuurlijk wel wat beteuterd toen ik alles won!", lacht Van der Ploeg temidden
van de vele bekers, medailles, diploma's en foto's op zijn studentenkamer.
De wereldkampioen rekent van de drie onderdelen het skiën van figuren tot zijn specialiteit. Bij dit
onderdeel krijgt de waterskiër punten voor de uitvoering van manoeuvres. Bij het onderdeel
schansspringen is het doel vanaf een schans een zo ver mogelijke afstand te overbruggen. Het
derde onderdeel is de slalom, waarbij de skiër zes boeien voorbij moet: drie rechts en drie links. De
skiër die heen en terug het snelst de meeste boeien weet te ronden, wint de slalom.
"Of ik nog doelen heb nu ik alles heb gewonnen? Ja, ik mik nu op de wereldrecords. Op de slalom
staat het wereldrecord voor gehandicapten op 58 kilometer per uur. Dat is bij het reguliere
waterskiën de maximumsnelheid. Zodra je die snelheid haalt, wordt de lijn ingekort waardoor het
moeilijker wordt. Dat heeft nog geen enkele gehandicapte bereikt. Daarnaast zou ik dolgraag aan de
Paralympics willen deelnemen. Maar daarvoor moet waterskiën wel eerst Olympisch worden."
Van der Ploeg heeft de beschikking over een topsportbeurs van de universiteit. Terecht, meent de
student bedrijfskunde. "Ik doe absoluut aan topsport, hoewel sommigen daar misschien anders over
denken. Ik moet er veel voor doen, maar ook laten. Op vakantie gaan zit er bijvoorbeeld niet in. Als
je twee weken lang niets doet, raak je uit vorm. Je moet sowieso de juiste mentaliteit hebben, of je
nu aan normale topsport doet of aan gehandicaptentopsport. De sport kost me bovendien veel tijd
en geld. Tijdens het zomerseizoen, dat volgende week weer begint, train ik dagelijks."
Ook buiten de waterskibaan is Van der Ploeg zeer actief. Zo was hij tot voor kort penningmeester bij
de gehandicaptensportbond Nebas. Bovendien organiseert hij waterskikampen voor gehandicapten
en trainingskampen voor de Nederlandse selectie van gehandicapte waterskiërs. Verder zit hij in het
bestuur van zijn vereniging VariaSki. "Het is inderdaad wel wat veel naast mijn topsportactiviteiten.
Maar ik vind het belangrijk om ook andere gehandicapten te laten sporten. Daarbij komt dat het
leuk is om te doen", verklaart Van der Ploeg.

Opening Interview

NDC Informatieservice

Foto Stadjer Toon van der Ploeg is klaar voor het komende waterski-seizoen.
Dennis Beek
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Te weinig aandacht Paralympics?
Staatssecretaris Margo Vliegenthart is allerminst tevreden. De berichtgeving in de media over de
Paralympische Spelen, de Olympische Spelen voor gehandicapten in Sydney, is volgens haar veel te
karig. Een 'katterig gevoel' houdt zij er aan over en zij vindt dat "het een eigen verantwoordelijkheid
is van de omroepen om zich ook maatschappelijk op te stellen." En zo liet niet alleen de PvdApolitica zich uit. Worden de Spelen voor gehandicapten inderdaad onderbelicht? Jaap Mook is
voorzitter van het district Groningen van de Nebas, de Nederlandse Bond voor Aangepast Sporten.
Hij vindt van wel. "Waarom? Waarom niet, zou ik zeggen. Sport blijft sport en voor mij is het klip en
klaar dat wat er op de Paralympics gepresteerd wordt, topsport is. Weet u hoe zwaar de weg is naar
de Paralympics? Je moet bij de beste acht van de wereld horen. Neemt u nu maar van mij aan dat
degenen die in Sydney meedoen daar echt keihard voor gewerkt hebben. Nee, de aandacht in de
media vind ik een drama. Ik noem het het Mart Smeets-effect. Die man heeft ooit gezegd:
gehandicaptensport is geen sport. Daar plukken wij nu nog de wrange vruchten van." "De verdeling
is sowieso al heel scheef", vindt stadjer Toon van der Ploeg, wereld- en Europees kampioen
waterskiën voor gehandicapten. Van der Ploeg zit niet in Sydney, want zijn sport is niet
Paralympisch. "Want ik vind dat er teveel voetbal op tv is. Tja, het is natuurlijk een moeilijke
discussie: zijn de deelnemers aan de Paralympics ook topsporters? Ik denk dat iedereen probeert
met zijn lichaam het verst te komen. Bijvoorbeeld in het zwemmen is een flinke concurrentie en in
die sporten wordt er ook heel veel getraind. Maar of er net zoveel getraind wordt als bij valide
sporten, dat weet ik eigenlijk niet." Studio Sport-verslaggever Evert ten Napel: "Wat mij betreft
mag er best wat meer van die Paralympics op de tv, maar waarom moeten wij dat als NOS altijd
doen? Ik vind dit soort onderwerpen nu net iets voor de EO. Of voor de NCRV of de KRO. Ik vind het
net zoiets als het WK atletiek voor junioren in Santiago, dat op dit moment bezig is. En ik was zeer
verbaasd dat de staatsecretaris zich hiermee meent te moeten bemoeien." Harry ten Asbroek,
chef-sport van Het Parool, is een zelfde mening toegedaan. "Nu we succes hebben gehad in Sydney
bij de normale Olympische Spelen en dus ook een oranjegevoel hebben bij iets anders dan het
Nederlands voetbalelftal, is er meer aandacht van de media. En nu gaan ze in Den Haag opeens van
de daken roepen dat de NOS te weinig aan de Paralympics doet. Dat hadden die politici vier of acht
jaar geleden eens moeten roepen. Maar toen hoorde je ze niet. Ik vind dat belachelijk. Welke
maatstaf moet je nu aanleggen? Ik vind de Paralympics geen topsport. Omdat er minder getraind
wordt bijvoorbeeld. Nog een criterium: de overzichtelijkheid van de verschillende categoriën. Als je
op één onderdeel veertig gouden medailles kunt winnen dan is die overzichtelijkheid natuurlijk
zoek." Het Algemeen Nederlands Persbureau is aanwezig in Sydney, maar stuurde niet één van haar
eigen mensen, maar laat de Paralympics verslaan door een freelancer die toch al in Sydney zat. Dat
zegt ook al wat. Rob van Rooijen, plaatsvervangend chef-sport van het ANP: "Toch doen wij in
vergelijking met andere media nog flink wat. Maar wij zitten waar iedereen mee zit: is het topsport
of niet? En dat is nu net een hele lastige discussie. Toch hebben wij gemeend dat de Paralympics bij
de sport hoort, en niet bij een andere categorie, zoals overig nieuws." Jan Vlieg, onder meer
tafeltennismanager en commentator bij Radio Noord: "In de Volkskrant stond afgelopen week een
beschouwend stuk van Mark Londo over deze materie. Londo is een gehandicapte tafeltennisser die
ook wel eens met ons meegetraind heeft. Zijn betoog kwam er op neer dat er op de Paralympics
geen topsport wordt beoefend. En dat vind ik wel veelzeggend: dat iemand die juist uit die wereld
zelf komt dat al aangeeft. Voor deze jongen hoeft het ook niet zo, die Paralympics. Van de in totaal
drie uur die eventueel uitgezonden hadden kunnen worden heb ik aan anderhalf minuutje
hoogtepunten in het sportjournaal dik genoeg." symen bosma
Infoplus Sport Forum
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'Een kwart moet gehandicapt zijn'
De krant krijgt elke dag stapels persberichten te verwerken. Het ene verdwijnt linea recta in
de prullenbak, het volgende bevat wereldnieuws. Wie zoiets verstuurt, wil doorgaans zo veel
mogelijk aandacht. Soms valt te betwijfelen of de krant het juiste adres is. Maar de
nieuwsgierig- heid is snel geprikkeld. Ook door de waterskivereniging Variaski, die haar leden
over het water van de Hunze laat glijden. Voorzitter Jean- Paul Visser licht toe.
Wat is er zo uniek aan de vereniging Variaski? "De gehandicapte en gewone sporters lopen bij
ons gewoon door elkaar. Dat is niet gebruikelijk bij sportverenigingen. Je ziet bijvoorbeeld nooit
gewone basketballers tussen de rolstoelsporters. Toen wij deze vereniging in 1994 oprichtten, was
de doelstelling dat een vierde van de club gehandicapt zou zijn. Dat is gelukt, van de honderd skiërs
zijn er 25 op de een of andere manier invalide." Dat is fijn voor u. Maar waarom wilt u dan in
de krant? "We zijn dus op zoek naar meer leden die in en rondom Groningen wonen. Want we zijn
ervan overtuigd dat een waterskiër pas iets kan bereiken wanneer hij veel traint." En alleen in
Groningen wonen getalenteerde waterskiërs? "Nee, daar gaat het niet om. De gehandicapte
leden van onze vereniging komen veelal van ver, dus ze zijn er niet zo vaak. Onlangs werd ons lid
Toon van der Ploeg Europees kampioen. Hij woont in Eelde, dus voor hem is het geen probleem om
vaker te trainen." Aha. Mogen mensen zonder handicap zich ook gewoon aanmelden? "Nou,
we zitten voor valide belangstellenden eigenlijk vol. Zo gauw er plaatsen vrij zijn, gaan die in eerste
instantie naar sporters met een handicap." Zijn er eigenlijk ook wedstrijden voor gehandicapte
waterskiërs? "Ja, al zijn er op landelijk niveau maar ongeveer tien skiërs die op wedstrijdniveau
kunnen presteren." Maar is het niet oneerlijk dat mensen met handicaps die verschillen,
tegen elkaar strijden? "Dat zou je wel denken, maar er is een speciaal puntensysteem dat de
eerlijke concurrentie bevordert. De punten worden berekend aan de hand van de records per
handicap, zo is het verschil te zien." Dat is allemaal heel mooi, maar nu nog even: wat is er
nou zo leuk aan om gehandicapten in de vereniging te hebben? "Dat kan ik alleen maar
vanuit mijn persoonlijke visie vertellen. Het is gewoon geweldig om de mensen te zien grijnzen als
ze het skiën een beetje onder de knie krijgen, want dat kost echt wel wat meer energie dan voor
mensen die niets mankeren. Het is absoluut een fantastische uitdaging." claartje van den broek

Interview met Jean-Paul Visser
Terloops
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Gewoon je evenwicht bewaren. En veel trainen
Arnold Vonk
Met een vaart komt hij voorbij, de ene voet in de waterski, de andere in het touw dat aan de
speedboot vastzit. Toon van der Ploeg mist een arm, maar dat lijkt er absoluut niet toe te
doen. Als hij langsracet, zwaait hij nonchalant met zijn rechterarm naar de kant. ,,Het is heel
makkelijk, je moet gewoon je evenwicht bewaren", zegt hij later. Dan: ,,En veel trainen,
toch."
H et plasje van de oude Hunzecentrale, ingeklemd tussen industrieterreinen en snelwegen, is
daarvoor ideaal. Het ligt vrij diep in het landschap, zodat er weinig wind is. Hier is Van der Ploeg
(23) tegenwoordig elke dag te vinden om het figuurskiën, schansspringen en slalommen nog beter
onder de knie te krijgen. Vorig jaar stond hij in de nationale waterski top-3 en was hij op het WK
voor gehandicapten zelfs de beste. Eind augustus reist Van der Ploeg af naar Milaan voor het EK
gehandicapten aldaar, en om daar te presteren moet er doorgetraind worden. Maar deze week houdt
de bedrijfskundestudent zich er vooral bezig met de organisatie van een waterski-kamp voor
lichamelijk gehandicapten.
,,We wilden meer mensen met een handicap in aanraking laten komen met het waterskiën", legt
Van der Ploeg uit op het terrasje van het clubge bouw van Varia Ski. Deze vereniging met meer dan
honderd leden is één van de twee waterskiclubs in Nederland, waarvan mensen met en zonder
handicap lid zijn.
Samen met de andere bestuursleden heeft Van der Ploeg ervoor gezorgd dat beginnelingen en
professionals deze week samen aan het skiën zijn. ,,'s Avonds zijn er ook allerlei dingen te doen, we
laten de deelnemers bijvoorbeeld paintballen of autorijden met een blinddoek voor. Het
rolstoelklimmen is voor de slechtziende deelnemers juist weer moeilijker." Verder is het natuurlijk
gewoon gezellig, maandagmiddag werd er al heel wat gegrapt, terwijl nog lang niet iedereen er was.
Elke deelnemer heeft een andere handicap en krijgt dus ook andere aanwijzingen van de stuurman.
Normaal gesproken wordt achter de boot geskied, maar om het te leren is er aan de zijkant van de
boot een tuigje gemaakt. Zo kunnen be ginnelingen beter horen wat ze moeten doen. Er zijn twee
stuurmannen die om de vijftien minuten een andere deelnemer mee het water op nemen. Alleen het
schansspringen gebeurt op twee ski's, de slaloms en de figuren worden op een monoski gedaan.

Professionals
Eén van de bestuurders is Bob Nieboer, de trainer van Van der Ploeg. Hij verhaalt hoe zijn leerling
lid werd: ,,In 1990 waren er in Assen Wereldspelen. Het waterskiën vond plaats op het
Paterswoldsemeer. Het waaide heel hard en er stonden kopjes op het water. Voor de
professionals was dat lastig, maar Toon was niet anders gewend toen hij het er leerde. Binnen
een week skiede hij als de beste. Toen dachten we: met hem moeten we zeker doorgaan."
En niet zonder succes dus. Van der Ploeg: ,,Vanaf mijn vijftiende ging ik serieus meedoen met
wedstrijden. Het leukste om te doen vind ik het figuur- skiën, maar schansspringen is ook wel
spectaculair." Inmiddels studeert de waterkunstenaar en moeten er nogal eens tentamens
worden verplaatst. Voor de Rijksuniversiteit Groningen is dat echter geen probleem; hij krijgt alle
ruimte om naar topwedstrijden te gaan.
Daar wordt Van der Ploeg vaak eerste, maar dat komt ook door gebrek aan competitie, geeft hij
toe. ,,Er zijn op zulke spelen zo'n vijftig deelnemers, maar die hebben allemaal verschillende
handicaps, zodat ik maar zes tegenstanders heb." Daarom vindt hij de zogenaamde Eurotourwedstrijden veel leuker. ,,Dan krijgen alle deelnemers punten per prestatie en kunnen ze beter
worden vergeleken." Het is moeilijker om zo de top te bereiken, zegt Van der Ploeg: ,,Vorig jaar
was ik op twee onderdelen tweede."
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Toon van der Ploeg
Foto Toon van der Ploeg oefent dagelijks om het slalommen, figuurskiën en schansspringen beter onder de
knie te krijgen. En dat kan ook prima met maar één arm.
Harry Tielman

De Passie van
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'Waterskiën is de ideale sport voor blinden'
Van onze sportmedewerker symen bosma - Groningen Goede kans dat er onder de weergoden een
paar waterski-liefhebbers zijn te vinden, want de omstandigheden waaronder zaterdag en gisteren
de wedstrijden om de NWB-Cup werden gehouden lieten weinig te wensen over. Zaterdag werd er
geskied op de Hunzeplas, het watertje aan de ringweg tegenover waar tot ruim een jaar geleden de
'vief piep'm' van de Edon in Groningen stonden en waar waterskivereniging Varia Ski huist. Gisteren
verhuisde het circus naar de Hoornse Meer, waar de Waterskiclub Paterswoldsemeer als gastheer
fungeerde. "Zo hoeven de westerlingen maar een keer naar het Noorden te komen", legt Varia Skivoorzitter Jean-Paul Visser uit. Maar de dubbele wedstrijd, met zes andere Grand Prix' meetellend
voor het Nederlands kampioenschap, eiste zijn tol. Verscheidene van de circa veertig deelnemers
klaagden over spierpijn en rugklachten. "Het komt bij het waterskiën vooral aan op de banden. Die
willen nog wel eens uitrekken", verklaart Eeldenaar Ard van Bergen. Hij is de beste waterskiër die
het Noorden ooit heeft gekend, vijfvoudig Nederlands kampioen en ooit, zo'n tien jaar terug, zesde
van Europa. "Van de drie onderdelen slalom, figuurskiën en het schansspringen is die laatste het
meest blessuregevoelig. Het gaat niet vaak fout, maar als het fout gaat, ben je ook meteen aan de
beurt. Botten gebroken, banden gescheurd." Van Bergen deed alleen gisteren en voor spek en
bonen mee, want hij is vrijdag getrouwd. Van de circa honderd leden die Varia Ski telt, is zo'n
twintig gehandicapt. Vooral invaliden met een armamputatie en blinden komen op de sport af.
Visser: "Waterskiën is eigenlijk de ideale sport voor blinden: ze kunnen nooit de weg kwijtraken. Dat
klinkt wat cru, maar zo is het niet bedoeld. Een waterskiër vaart vrijwel nooit tegen de wal." Toon
van der Ploeg is de trots van Varia Ski. De 23-jarige student bedrijfskunde is tweevoudig
wereldkampioen bij de één-armigen. Hij werd gisteren in het overall-klassement, dus over alle drie
de onderdelen, zelfs derde van alle deelnemers, dus inclusief de valide. Maar daar moet wel een
kleine kanttekening bij geplaatst worden. Van der Ploeg: "Want ik geloof dat er maar zo'n tien
deelnemers waren. Dus dan valt die prestatie wel mee." En daarmee is het grootste probleem van
de waterskisport aangestipt: met landelijk niet meer dan zestig serieuze wedstrijdskiërs is de sport
natuurlijk klein. Organisator Gerald van Dijken, wiens zoon Pascal de noordelijke troef voor de
toekomst is: "Waterskiën heeft natuurlijk de naam een dure sport te zijn. De contributie is bij ons
echter lager dan bij de gemiddelde tennisclub en het materiaal kun je van de vereniging lenen." In
de breedte ziet het er beter uit. Van Bergen, ook voorzitter van de Waterskiclub Paterswoldsemeer:
"Van de studenten hier in de stad onder de twintig heeft denk ik tegen de honderd procent wel eens
op de skies gestaan, vooral op die baan bij het Grunostrand in Harkstede. Bovendien is het
wakeboarden, waterskiën op een soortement snowboard, enorm populair aan het worden. Daardoor
groeit onze vereniging toch nog steeds." De hoofdprijzen werden betwist door de 29-jarige tweeling
Frank en Marco de Bruyn uit het Brabantse Handel. Marco is de huidige nationale kampioen en won
de wedstrijd bij Varia Ski, Frank versloeg hem op gisteren op de Hoornse Plas.

Wedstrijdverslag
Foto Wim van Veldhuijsen in actie tijdens de waterski-wedstrijden om de NWB Cup.
Reyer Boxem
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