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Stormloop op EK Gehandicapten
3 Organisatie nog naarstig
op zoek naar sponsors
3 Aantal inschrijvingen
uit buitenland valt tegen

De aanmeldingen van

Door Henk Wollerich
Assen De aanmeldingen van

teams stromen binnen, maar met

sponsors loopthetnogniet zohard.

Het eerste Open Europees Kampi-

oenschap voor G-voetballers op 25

en 26 mei in Assen gaat door. Daar

laat de organisatie geen twijfel over

bestaan, maar enige financiële en

materiële steun is nog zeer wel-

kom.

"Een aantal bedrijven heeft steun

toegezegd in de vorm van het rege-

len van de beveiliging en het ver-

voer. Maar daarmee is de begroting

nog lang niet dekkend", zeggen Ri-

chard Groeneveld en Luc Rengers

namens de organiserende voetbal-

club Asser Boys. "We zijn nog op

zoek naar 40.000 euro of bedrijven

die bijvoorbeeld een lichtinstalla-

tie, een aggregaat of een evene-

mententent kunnen leveren. Of die

de medailles die alle deelnemers

krijgen willen sponsoren."

De toestroom van Nederlandse

clubteamsmet voetballers met een

verstandelijke en/of lichamelijke

beperking is groot. Zo groot dat

voorlopig een inschrijfstop is inge-

steld. De inschrijving van buiten-

landse teams – aanmeldingen zijn

er uit Duitsland, België, Engeland,

Noord-Ierland en Polen – blijft

daarbij dik achter. En dat heeft alles

met geld te maken, aldus Groene-

veld enRengers. "Er is volopbelang-

stelling. Maar het is overal crisis en

de clubs hebben geen geld om de

reis en het onderdak te betalen.Wij

hebben ook geen mogelijkheden

om hen financieel tegemoet te ko-

men." In totaal kunnen 64 teams

deelnemen.

Ook voor het verzorgen van

slaapplaatsen had de organisatie de

hoop gericht om eventuele spon-

sors. "Want", zo vindt Rengers, "je

moet de deelnemende teams wel

goed onderdak bieden. We willen

hen liever niet in een grote slaap-

zaal in een sporthal of in een school

onderbrengen. Maar als het niet

anders kan, moet het."

Het EK heeft er toe geleid dat een

aantal organisaties in Assen – Van-

Boeijen, PromensCare en Zorg-

groep Drenthe - de koppen bij el-

kaar heeft gestoken om sportbeoe-

fening voor mensen met een han-

dicap gezamenlijk op te pakken.

"Potentiële voetballers melden zich

niet aan. Simpelweg omdat zij het

niveau te hoog of juist te laag vin-

den. Door samen te werken kun je

de doelgroep breder maken en

meer teams met verschillende

kwaliteitsniveaus samenstellen.

Want de insteek is om meer men-

sen in beweging te krijgen", legt

Groeneveld uit.

Het EK zelf biedt ook meer dan

alleen het trappen tegen een bal.

Rond het kampioenschap wordt

een congres gehouden..

¬ Het G-team van Asser Boys

na het behalen van de titel in

2012. Foto: Archief/DvhN


