
13, 14 en 15 juni is Fryslân gastheer van de Special Olympics
Nationale Spelen. We spreken deelnemer Jacob van der Meulen,

zeiler, en ambassadeur Jan Posthuma, oud volleybalinternational.
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Sport
verbindt

E
lf enthousiaste zeilers met een
verstandelijke beperking trainen
sinds juni elke donderdagmiddag op
het Sneekermeer. De begeleiding is in
handen van Stichting Aangepast
Zeilen Sneek, onderdeel van de

Koninklijke Watersportvereniging Sneek (KWS).
UITDAGING  Een van de deelnemers is Jacob

van der Meulen. Zeilen doet hij al van kinds af
aan, hij groeide ermee op: 'Met mijn drie broers
gingen we vroeger als gezin veel zeilen met onze
schouw, vaak bij Langweer en op De Brekken bij
Sneek.' Toen Jacob door Talant werd gevraagd of hij zin had
om mee te doen aan een zeiltraining, was hij enthousiast:
'Natuurlijk, zeilen kon ik al, maar ik vond het leuk om te
kijken hoe het was. En het was leuk! Voor het eerst zeilde ik
in een Valk.' Verrast was hij toen hij ook nog eens gevraagd
werd om mee te doen aan 'De Spelen': 'Ik dacht eerst dat het
een grap was. Wie bedenkt zoiets? Maar toen het echt serieus
bleek, was ik direct enthousiast. Wedstrijd varen, het is toch
een manier om jezelf te bewijzen, om iets neer te zetten. Een
echte uitdaging. En de gezelligheid, al die mensen om je heen,
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± 1000 vrijwilligers

De speelsteden zijn

Heerenveen en Sneek.

dat vind ik geweldig.'
BIJLEREN  Tijdens deze trainingen is er

natuurlijk ruimte voor gezelligheid en plezier.
Maar daarnaast leert hij, als ervaren zeiler, elke
training weer bij: 'Bijvoorbeeld waar je precies
op moet letten als je een boei aanzeilt. Het is
belangrijk om dat goed te kunnen. Zeker bij
wedstrijdzeilen, dan gaat het op het scherpst
van de snede. Ik moest wel wennen aan het
zeilen in een Valk. Voor het vaarklaar maken van
het schip, het zetten van de zeilen en alles wat
daarbij hoort, is veel aandacht.'

WEDSTRIJDEN  Jacob komt uit een echte watersport-
familie. Zo is een van zijn broers bemanningslid op de Sneker
Pan. Een keer mocht hij meevaren tijdens een wedstrijd: 'Er
stond een flinke wind, het was echt spectaculair. Ik was als
passagier mee, dus het echte werk liet ik aan anderen over.'
Dat zal straks bij SONS (Special Olympics Nationale
Spelen) natuurlijk anders zijn. Tijdens de trainingen hebben
de deelnemers tot nu toe één keer geoefend met wedstrijd-
zeilen, samen met de deelnemers uit Burgum en Grou. Jacob:
'Er werd een wedstrijdveld uitgezet en er was een wedstrijd-
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Zeiler Jacob van
der Meulen
Jacob is in 1964

geboren in Sneek en

werkt bij Empatec. Voor

Lankhorst Recycling in

Sneek bewerkt hij

gerecycled kunststof

tot producten. Zeilen

doet hij al sinds zijn

jeugd, voornamelijk in

een schouw. Voor de

Special Olympics komt

hij uit in de Polyvalk. Hij

maakt deel uit van

een team van 3 zeilers.

 



Jan Posthuma werd in 1963

in Dokkum geboren, hij is

2.09 meter lang en deed 3

keer mee aan de Olympische

Spelen. In Seoul (1988) werd

hij 5e met het Nederlands

volleybalteam. In Barcelona

(1992) 2e en in 1996 won het

team Olympisch goud in

Atlanta.

schip bij. Allemaal heel officieel, want bij 'De Spelen' gaan
we echte wedstrijden varen en dan moeten we ons aan de
regels houden.'

TEAMS  Na de winterstop wordt de samenstelling van de
teams bekendgemaakt. Een team bestaat uit een unified
player - iemand zonder een verstandelijke beperking met een
begeleidende functie - en twee zeilers met een beperking. We
beginnen dan weer met de wekelijkse trainingen. En in juni is
het dan zover. Waar hij zich het meest op verheugt? 'Een plek
op het podium! Nou, in elk geval op een goede klassering.
Maar dat is vooraf natuurlijk moeilijk in te schatten. Het is de
eerste keer dat ik meedoe en ik heb geen idee wie de
tegenstanders zijn. Maar het belangrijkste blijft vooral dat je
lekker gezeild hebt. En ik hoop op mooi zeilweer met een
goede wind, kracht 4 of 5.'

STICHTING AANGEPAST ZEILEN SNEEK/KWS  De
trainingen voor mensen met een verstandelijke beperking
zijn in handen van Stichting Aangepast Zeilen Sneek in
nauwe samenwerking met de KWS. Deze verzorgt sinds 5
jaar zeiltrainingen voor mensen met een lichamelijke
beperking. Met SONS 2014 in het vooruitzicht zette de
stichting - met ondersteuning van Sport Fryslân - ook
trainingen op voor mensen met een verstandelijke
beperking. Op de Open Dagen konden geïnteresseer-
den kennismaken met zeilen. In Burgum, Grou en Sneek

bereiden teams zich sinds juni vorig jaar voor op SONS. De
trainingen worden aangepast op de doelgroep. De vele
vrijwilligers die betrokken zijn bij de trainingen, zijn
hiervoor speciaal opgeleid.

   
OLYMPISCH SPORTER  Jacob mag zich straks 'Olympisch

sporter' noemen, net als Jan Posthuma die jaren terug ook
voor zo'n groots evenement stond. De voorbereidingen lagen
op een ander niveau, maar ervoor gaan binnen de eigen
mogelijkheden, alles eruit halen wat erin zit, dat is waar het
om gaat. Jan is oud-international volleybal en won in 1996
met het Nederlands volleybalteam Olympisch goud tijdens de
Zomerspelen in Atlanta.

   
Hoe lang is volleybal al jouw sport?  'Ik volleybal vanaf

mijn 12e. Eerst voetbalde ik, maar de trainer vond dat
volleybal wel iets voor mij kon zijn. En dat bleek. Op mijn 15e
werd ik ontdekt als jeugdtalent en begon ik in Sneek in het
eerste van Animo. Ik reisde heen en weer tussen Dokkum en
Sneek. En intussen werd ik steeds maar langer en langer.

Hoe ben je prof geworden?  Toen ik van het CIOS
(sportopleiding) kwam, deed het zogeheten Bankrasmodel

'Sport is een middel om
jezelf en anderen een

prettig gevoel te geven.'



zijn intrede. Een groep topvolleyballers werd aan de
competitie onttrokken en trainde uitsluitend voor
internationale wedstrijden. Doel was met het Nederlands
volleybalteam op het allerhoogste niveau mee te kunnen
doen. Vanaf dat moment waren we echte profs: we
verdienden het minimumloon. Het Bankrasmodel heeft zijn
diensten bewezen. Het leidde uiteindelijk tot goud in Atlanta.
En dat was voor mij de opstap om in Italië te gaan
volleyballen. De volleybalsport heeft daar aanzien en wordt
goed betaald. Na 7 jaar Italië ben ik gestopt. Mijn vrouw
werkt en ik ben er voor de kinderen.

Hoe kijk je terug op je volleybalcarrière?  'Het is het
mooiste wat er is. Maar het is geen geplande carrière, het is
me overkomen. Ik groeide er in. En ik genoot ook van het
randgebeuren, het reizen, het verblijf in Italië. Ik ben een
sociaal mens en volleybal is een teamsport. Natuurlijk, als je
prof bent doe je je kunstje, op topniveau, dat hoort zo, maar
als de sfeer goed is, hou je het langer vol om op de toppen
van je kunnen te spelen.

Waarom ben je ambassadeur voor SONS 2014?  Het is
een prachtig evenement. Sport verbindt mensen met elkaar,
dat geldt ook hier. En sporten is gezond, dat is mooi
meegenomen. Sport is een middel om jezelf en anderen een
prettig gevoel te geven. Ook voor de deelnemers aan SONS
kan sporten motiverend werken. Daarbij hoort naar mijn
mening een idool, dat heb je als sporter nodig. Mijn idool was
Craig Buck, een Amerikaans topvolleyballer. Op video’s keek
je hoe hij het deed, hoe hij bewoog. Intussen werden we zelf
steeds beter. En dan komt de dag dat je tegen hem speelt,
tegenover hem staat! Dan moet je houding wel anders zijn,
dan mag je niet meer tegen hem opkijken.

Ben je nog steeds geobsedeerd door volleybal?  Nee,
dat is over. Ik speel nog wel eens met een paar vrienden en
organiseer (mede) een groot scholenvolleybaltoernooi. Ik
ga wel naar de wedstrijden van mijn kinderen, dat spreekt
voor zich, 3 van de 4 volleyballen. Voor de sport spring ik
tegenwoordig vooral op de fiets. Alleen of met anderen. Wat
ik mis als ik niet sport? Ik denk een bepaald stofje in het
lichaam. Het is verslavend. Vroeger was ik na een intensieve
periode wel even blij met vakantie. Maar na 4 dagen word je
onrustig, je lichaam vraagt er weer om.

Het evenement draagt de naam Olympics: voor veel
mensen heeft dat een magische klank. Is dat voor jou
ook zo?  'Dat is het label dat wij eraan gehangen hebben, dat
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hebben we met elkaar afgesproken. Olympisch goud winnen
is altijd het hoogste wat je kunt bereiken. De finale van 1996
is hét sportmoment van de eeuw geworden naast de
EK-voetbalfinale van 1988 en de Elfstedentocht van 1963.
Maar als je zelf in zo’n finale staat, is de werkelijkheid anders.
Dan speel je hetzelfde spelletje als altijd en had het ook een
ander toernooi kunnen zijn.'

   
OVER SPECIAL OLYMPICS   
  Special Olympics is een wereldwijde organisatie waarbij

meer dan 180 landen zijn aangesloten. De activiteiten vinden
lokaal, regionaal, nationaal en internationaal plaats.
Wekelijks sporten wereldwijd ruim 2,5 miljoen mensen met
een verstandelijke beperking onder begeleiding van vele
duizenden vrijwilligers. De wedstrijden staan open voor alle
mensen met een verstandelijke beperking die ouder zijn dan
8 jaar en minimaal 6 maanden hebben getraind in de
betreffende tak van sport. Special Olympics kent 30 officiële
takken van sport (zomer- en wintersporten) waarvoor
reglementen zijn opgesteld. Voor de Spelen in Fryslân zijn 24
van de 30 officiële sporten geselecteerd.
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