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Voorwoord 

 

Dit verslag is geschreven om aan te geven wat er is gebeurd, in het derde jaar van de Stichting Haagse 

Sportstimulering voor Gehandicapten. Het derde kalenderjaar van onze stichting was er eentje van 

vernieuwing en pas op de plaats maken.  

 

Nadat we in 2016 het grootste deel van het jaar de behoefte goed in kaart brachten en onze positie te 

bepaalden, was 2017 het jaar van plannen uitvoeren, aanpassen en nieuwe ideeën uitwerken. Het jaar 2018 

begon veelbelovend, met een paar prachtige nieuwe projecten, maar door ziekte van de mijzelf, moest 

even het tempo worden verlaagd. Bij deze wil ik mijn dank uitspreken voor alle warme en liefdevolle 

steunbetuigingen, die ik in die ingewikkelde periode ontving. Inmiddels ligt de stichting weer nagenoeg 

volledig op stoom. 

 

Wat eens begon als een stichting die jaarlijks een prijs zou uitreiken, is nu aan de start van 2019, na dat 

turbulente 2018, een speler met vele troeven. En we zijn nog steeds niet uitgedacht, noch uitgespeeld; nog 

lang niet. 

 

Naast de ambitieuze projecten die we in 2017 en 2018 oppakten, de ondersteuning van sporters en de 

uitreiking van de Wouter Duinisveld Award, zijn de grootste veranderingen aan het begin van het afgelopen 

jaar tot stand gekomen. 

 

We zijn zelf een sportevenement gaan organiseren en wat voor één! Het The Hague Disability Darts 

Invitational stond meteen als een huis en wordt door sommige spelers het Lakeside van het paradarts 

genoemd. Ook is aan ons verteld, dat de World Cup Paradarts, die begin 2019 in Oostende werd gehouden, 

er nooit was gekomen zonder ons toernooi. Daar zijn we oprecht trots op. Net als de andere zaken, die we 

op de volgende pagina´s kunnen vermelden. 

 

Hans Willink 

Voorzitter  
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1.  Verslag van het bestuur 

 

Op 18 februari 2016 passeerde de oprichtingsakte van de Stichting Haagse Sportprijs voor Gehandicapten 

bij de notaris en vier dagen later was de inschrijving in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel 

een feit. Het lijken droge feiten, maar het zou het begin blijken van iets veel groters dan verwacht.  

 

Ergens in januari was het idee ontstaan om jaarlijks een prijs uit te reiken aan een Haagse sporter met een 

handicap, die een bijzondere prestatie heeft geleverd. Niet alleen omdat zo’n sporter de pluim verdient, 

maar ook om als voorbeeld te dienen. Dat als iemand gehandicapt is of dat wordt, of als iemand een kind 

heeft die dat overkomt, er rolmodellen zijn die aantonen, dat er nog veel mogelijk is. 

 

Er werd vliegensvlug een bestuur geformeerd en bijna net zo snel gezocht naar een twaalftal Founding 

Partners, die elk € 250 betaalden om ons een kalenderjaar (of deel daarvan) te ondersteunen. Het werden 

er dertien, omdat één bedrijf zich nog meldde, toen het hoorde wat wij deden. Eind 2018 wisten we ons 

gesteund door 25 Funding Partners, zoals ze nu heten. 

 

De uitreiking van de Wouter Duinisveld Award blijft heel bijzonder. Daarover staat hieronder, bij activiteiten 

meer. Het was echter niet alleen bijzonder voor de sporters die in het zonnetje werden gezet, maar ook 

door de vele ontmoetingen die dag. Net als bij al onze activiteiten altijd weer bijzondere ontmoetingen 

plaatsvinden. 

 

2018 kenmerkte zich voor onze stichting vooral, als een jaar van explosieve groei in het begin en een bijna 

stilstand in de tweede helft van het jaar. Zoals eerder gememoreerd werd de voorzitter, die anderhalf jaar 

na de oprichting zelf tot de doelgroep ging behoren, steeds ernstiger ziek, wat resulteerde in een zware en 

risicovolle operatie in oktober. Er waren nog een paar activiteiten die doorkabbelden, maar het Fundraising 

Dinner werd bijvoorbeeld eerste verplaatst naar een andere datum en uiteindelijk toch afgelast. 

 

Malena Amiël, onze Bestuursassistent, is inmiddels van onschatbare waarde. Ze verleent meer hand- en 

spandiensten dan we - ondanks onze hoge verwachtingen bij haar indiensttreding - hadden voorzien. Dat 

heeft ons doen besluiten om haar - naast de cursus Nederlands die ze van STiP nog tegoed had - in te 

schrijven voor een serie taallessen op wat hoger niveau. Dat heeft ze volledig verdiend. Mede dankzij haar 

inzet, hebben wij het vertrouwen, dat we in 2019 nog meer projecten kunnen neerzetten en sporters 

kunnen ondersteunen. 
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1.1 Activiteiten 
 

1.2Uitreiking 
De gehandicapte darter Arie van der Rassel heeft op 13 februari 2018 in Theater aan het Spui de 

Wouter Duinisveld Award, de Haagse sportprijs voor gehandicapten, in ontvangst mogen nemen. De 

tweevoudig Nederlands kampioen werd niet alleen geroemd om zijn kwaliteiten als topsporter, maar 

ook om zijn niet aflatende inzet voor de ontwikkeling van paradarts. De prijs werd uitgereikt door 

sportwethouder Rabin Baldewsingh en Wouter Duinisveld, de triatleet met een donorhart die de prijs in 

2016 won en naar wie de prijs is vernoemd. Van der Rassel ontving van de Stichting Haagse Sportprijs 

voor Gehandicapten een cheque ter waarde van € 1.000. De andere genomineerden waren 

parasnowboarder Renske van Beek, die de prijs vorig jaar won, en het eerste rolstoelhockeyteam van 

Haag 88. De Wouter Duinisveld Award is een initiatief van Stichting Haagse Sportstimulering voor 

Gehandicapten. De winnaar en genomineerden vertegenwoordigen alle Haagse sporters met een 

handicap. 

 

 

 
V.l.n.r. Theo Reckman (partner Renske van Beek), Wouter Duinisveld, wethouder Rabin Baldewsingh, winnaar Arie van der Rassel, 

Amarildo Jharreeah, Shiraz Bandhoe (Haag 88). Foto: Richard Mulder. 

De jury, bestaande uit voorzitter Wouter Duinisveld, sportjournalist Klaas-Jan Droppert en Hans Willink, 

koos voor Van der Rassel, omdat hij in 2017 rankingkampioen werd bij de paradarters. Deze competitie 

wordt gespeeld door middel van eendaagse toernooien. Van der Rassel won ze, op één na, allemaal. Arie 

van der Rassel: “Deze prijs winnen is een bekroning op mijn werk en dat van het G-Force dartteam, 

waarmee we aandacht creëren voor de paradartsport. Ik had niet verwacht dat ik het zou worden, maar ik 

hoopte het natuurlijk wel. De afgelopen dagen nam de spanning flink toe. Het is dan ook een 

onbeschrijfelijk gevoel om mijzelf winnaar van de Wouter Duinisveld Award te mogen noemen.” De andere 

genomineerden, parasnowboarder Renske van Beek en het eerste rolstoelhockeyteam van Haag 88, 

ontvingen een cheque ter waarde van €500. 

  

 

1.3 Oeuvreprijs, postume waardering en ADO Den HaaG-Storks 

Ook dit jaar werd er een oeuvreprijs uitgereikt. Deze ging naar Grace Reijnaert, die 50 jaar lid is van de 

stichting Sportbelang SGK en nog steeds meedoet aan tennistoernooien, waaronder de Special Olympics 

Nationale Spelen en de wintersportvakantie in Obertilliach. “Een ware sportvrouw die de oeuvreprijs wat 

ons betreft dubbel en dwars verdient,” aldus Sandra van Koningsbrugge, directeur van stichting 

Sportbelang SGK. 
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Ook werd er stilgestaan bij Gijs van Wijk van SGK, die op Eerste Kerstdag op 61-jarige leeftijd volkomen 

onverwacht overleed. Gijs was vooral binnen het G-voetbal in de Haagse regio een bekende. Bij diverse 

clubs heeft hij zich voor deze tak van de voetbalsport ingezet. Hij was nauw betrokken bij het G-voetbal 

van HVV Hercules. Als eerbetoon aan alles wat Gijs heeft gedaan voor het G-voetbal in Den Haag zal een 

geldbedrag van 500 euro worden geschonken aan Hercules, dat – in overleg met de Stichting Haagse 

Sportstimulering voor Gehandicapten – wordt uitgegeven aan het G-voetbal. 

 

Hans Willink reikte namens het jeugdfonds van de Stichting Haagse Sportstimulering voor Gehandicapten 

een speciale prijs uit aan Max Caminada. De jonge Caminada is speler van het vorig jaar opgerichte G-

voetbalteam van ADO Den Haag: de ADO Den HaaG-Storks. Omdat Caminada op 2 december 2017 tijdens 

de wedstrijd van dit team in het Cars Jeans Stadion het allereerste doelpunt ooit maakte, krijgt hij 250 

euro. Van dit bedrag mag hij na de volgende wedstrijd van de ADO Den HaaG-Storks met zijn teamgenoten 

een lekker uitgebreid hamburgermenu uitkiezen.  
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2.  Het jaar 2018 

 

Het doorpakken van 2017 (zie het bestuurlijk jaarverslag 2017) kreeg in het eerste kwartaal van 2018 een 

krachtig vervolg. Niet alleen presteerde Renske van Beek, onze ambassadeur en winnares van de Wouter 

Duinisveld Award 2016, uitstekend op de Paralympische Spelen, we ontpopten ons ook als organisator van 

een groot sportevenement. 

 

2.1  Belg wint The Hague Disability Darts Invitational 

 

Vincent D’hondt heeft op 17 februari 2018 de eerste editie van het grootste internationale toernooi ter 

wereld voor paradarters gewonnen. De Belg (44) versloeg in de finale van het The Hague Disability Darts 

Invitational zijn landgenoot Serge van Belle met 5-1. 

In het sfeervolle Theater aan het Spui in Den Haag streden zestien topspelers uit binnen- en buitenland om 

de hoofdprijs van € 1.250, een entreebewijs voor WDDA Winmau World Masters en om de grote 

wisseltrofee. 

 

 

 

De als eerste geplaatste D’hondt heeft een lage dwarslaesie en is daardoor aan een rolstoel gekluisterd. Op 

weg naar de eindstrijd had de darter uit Passendale, preventiemedewerker van beroep, geen leg verloren 

en ook in de finale toonde hij zijn suprematie. De tweevoudig Winmau World Champion won twee weken 

geleden in de finale van het Dutch Open al met 4-0 van Van Belle. Ook nu liet hij er opnieuw geen 

misverstand over bestaan wie de beste paradarter ter wereld is. Dankzij finishes van 80 en 60 in de laatste 

twee legs won hij met 5-1. Onderweg naar de finale had hij al opzien gebaard, met gemiddeldes van 90 en 

hoger, 

D’hondt: “Deze zege geeft mij een gevoel van totale euforie. Onvoorstelbaar. En dan nog eens in de finale 

tegen een van mijn beste vrienden. Een volledig Belgische finale ook. De hele dag was indrukwekkend, 
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inclusief het feit dat we continu op tv zijn geweest en alle media-aandacht hier en zoveel publiek. Dit 

evenement is absoluut vergelijkbaar met het WK op de fameuze Lakeside in Frimley Green, maar qua 

grootsheid is dit eigenlijk de top.” 

Verliezend finalist Serge van Belle (50), woonachtig in Zeebrugge, had in de halve finale met 4-1 gewonnen 

van de lokale favoriet Arie van der Rassel. De Haagse darter noteerde de enige 180’er van het toernooi in 

dat duel. 

 

Het The Hague Disability Darts Invitational is een uniek evenement, ongekend in grootsheid en 

ongeëvenaard in de wereld van de gehandicaptendartssport. Voor het eerst konden de beste paradarters 

ter wereld beschikken over alle faciliteiten die horen bij een groot internationaal dartstoernooi. Het 

evenement werd georganiseerd door de Stichting Haagse Sportstimulering voor Gehandicapten en werd 

wereldwijd uitgezonden via de kanalen van de British Darts Organisation (BDO) en Winmau TV.  

 

 

 

De officiële opening werd verricht door oud-wereldkampioen Roland Scholten, die tijdens een 

demonstratieleg in een rolstoel bewees hoe moeilijk paradarten is. Dartscommentator Jacques Nieuwlaat 

van RTL7 was de Mastercaller én verzorgde het commentaar bij alle wedstrijden. Marco Meijer, Nederlands 

beste caller bij onder meer het wereldberoemde Lakeside World Darts, fungeerde als scheidsrechter op het 

podium. Willy Feenstra (Stadskanaal) had de primeur de allereerste roll-on girl ter wereld te zijn.  
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2.2  Renske van Beek 

Onze ambassadeur Renske van Beek staat er bij ons goed op. We steunen haar waar, wanneer en hoe we 

kunnen. Dus stonden we in maart vroeg op, om haar verrichtingen tijdens de Paralympische Spelen live te 

volgen. 

 

  

 

Het was een spannende week voor sportminnend Den Haag. Op 12 en 16 maart deed immers onze 

stadsgenote Renske van Beek mee aan de Paralympische Spelen en gezien haar groeiende vorm en 

medailles tijdens de World Cup werd er stiekem gehoopt op een medaille. Die zat er net niet in, maar wat 

heeft ze onze stad met trots vervuld.  

 

2.3  Middin Danst 

Wij ondersteunden al de workshops DanceAble van Holland Dance, en in 2018 kwam daar een prachtig 

nieuw project bij: Middin Danst. Op 19 maart vond de kick-off plaats in het Laaktheater. Het was die dag 

een komen en gaan van rolstoeltaxi’s naar het Laaktheater in Den Haag voor de kick-off van Middin Danst. 

Vanuit 11 verschillende zorglocaties van Middin brachten cliënten een bezoek aan dit theater in het Haagse 

stadsdeel Laak. Daar maakten zij voor de eerste keer kennis met inclusiedans. Onder begeleiding van 

dansdocenten van Holland Dance Festival werd met veel enthousiasme en plezier deelgenomen aan de 

danslessen. “Is het nu al afgelopen?!”, was een veelgehoorde opmerking deze dag. Op de eerste warme dag 

van het jaar, waren maar liefst 103 deelnemers die meedansten. 

 

De gezamenlijke kick-off in het Laaktheater was het startmoment van de eerste reeks inclusiedanslessen 

die in samenwerking met Middin, Holland Dance Festival en Stichting Haagse Sportstimulering voor 

Gehandicapten is opgezet. De komende maanden worden op vier locaties danslessen aangeboden aan 

mensen met een niet-aangeboren hersenletsel en ouderen met dementie. Met dit nieuwe initiatief Middin 

Danst is het voor cliënten vanaf nu ook mogelijk om als activiteit de kracht en het plezier van dans te 

ervaren. De organisatie Middin stimuleert haar cliënten, ongeacht beperking en achtergrond, te doen wat 

bij hen past, te durven kiezen en hun eigen leven te leiden. Holland Dance Festival is hierin de ideale 
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partner. Al jaren besteden zij speciale aandacht aan specifieke doelgroepen, zoals mensen met een 

beperking en senioren. De Stichting Haagse Sportstimulering voor Gehandicapten maakte Middin Danst, 

met hulp van de Gemeente Den Haag financieel mogelijk. 

 

 

 

Wetenschappelijk onderzoek 

Dans voor deze doelgroep is nog relatief onbekend en ononderzocht. Op verzoek van de initiatiefnemers 

onderzoekt Dr. Marjolein Gysels van het Centre for Social Science and Global Health van de Universiteit van 

Amsterdam tijdens de lessenreeks de werkelijke effecten van dans op de deelnemers. 

 

2.4 Onbeperkt070-prijs 

Op dezelfde dag, dat de kick-off was van Middin Danst, werd elders in de stad de Onbeperkt070-Prijs 

2018 uitgereikt. Niet alleen als winnaar van de eerste editie van deze prijs waren we betrokken, er was ook 

gevraagd of we juryvoorzitter wilden zijn. De jury had het creëren van een Mobilitheek als winnaar van de 

Onbeperkt070-prijs voorgedragen en de aanschaf van een fietsrolstoel als aanmoedigingsprijs. 

Een Mobilitheek is een plek waar specifiek mensen met een beperking hulpmiddelen kunnen lenen. De 

voorbereidingen voor de realisatie van een Mobilitheek zijn in volle gang. Een student van de Haagse 

Hogeschool heeft onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om zo’n Mobilitheek in de Sportcampus te 

realiseren. Initiatiefnemer, Arend de Kloet, denkt dat er veel behoefte is aan het lenen van handbikes, maar 

ook sportrolstoelen zouden wel eens erg in trek kunnen zijn. De daaropvolgende maanden ging hij nog 

diverse gesprekken voeren met ervaringsdeskundigen over de hulpmiddelen waaraan veel behoefte is. 

Gelijktijdig wordt er ook nagedacht over de vraag hoe de organisatie van de Mobilitheek vorm kan krijgen. 

Het uitleenmateriaal moet natuurlijk ook worden beheerd en onderhouden. De verwachting is dat er aan 

het eind van dit jaar een start kan worden gemaakt.  

In het najaar werd aan onze stichting gevraagd om het eigenaarschap op ons te nemen van deze 

Mobilitheek en daar hebben volmondig ja op gezegd. Het past namelijk volkomen binnen de doelstellingen 

van onze stichting. 
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2.5 Rolstoelhandbal 

Bij de uitreiking van de subsidies voor Haagse sportinitiatieven op zaterdag 16 juni behoorden wij tot 

gelukkigen, die hun idee beloond zagen met een cheque. In de Sportcampus Zuiderpark mochten we 

tijdens een feestelijke bijeenkomst een cheque van 10.000 euro in ontvangst nemen om samen met HV 

Hellas in Den Haag rolstoelhandbal te introduceren. Dit is een laagdrempelige sport waarmee we 

lichamelijk gehandicapten in beweging kunnen krijgen. Want je mag elkaar niet aanraken. We willen met dit 

nieuwe team nog meer doelgroepen aanspreken, want hierin spelen straks niet alleen gehandicapten, maar 

ook oud-handballers die door been- en heupblessures noodgedwongen zijn gestopt.  

 

In zo'n team kunnen de oud-spelers gehandicapten leren handballen. Zo krijgen die snel het clubgevoel. 

En de gehandicapten kunnen aan hen leren om met een rolstoel om te gaan. Door zowel de ziekte van 

Hans Willink, als de moeizame zoektocht naar opslagruimte, is het project nog niet van start gegaan, maar 

de verwachting is, dat dit medio 2019 gaat gebeuren. 

 

2.6 Schaatshulpmiddel 

Eugène de la Croix, de directeur van Sporttainment Center De Uithof had ooit een geopperd, dat denkend 

vanuit de loopstoeltjes voor peuters, er ook zoiets zou moeten zijn voor kinderen om te kunnen schaatsen. 

Dat gecombineerd met de racerunner, bracht ons oorspronkelijk op het idee om een hulpmiddel te laten 

ontwikkelen, waardoor gehandicapte kinderen, die net als bij de racerunner nog wel hun voeten kunnen 

bewegen, te laten schaatsen. Op 7 september 2017 was de kick-off van het project in de Haagse 

Hogeschool. Het wordt een ontwerp van de Haagse Hogeschool, op initiatief en onder toezicht van onze 

stichting. 

 

Aanvankelijk gingen 120 eerstejaars leerlingen aan de slag om een eerste ontwerp te maken. Uit de 70 

ontwerpideeën worden de beste, slimste en handigste stukken genomen en die vormden de input voor 

Vera Diepenhorst en Anne van Dinteren, twee vierdejaars studenten bewegingstechnologie, die niet alleen 

een uitstekend verslag van 87 pagina´s produceerden, maar ook het eerste prototype op ware grootte. Het 

was ons inziens volkomen terecht, dat ze voor deze stageopdracht een Cum Laude kregen. 

 



12 

 

 

 
Vera en Anne bij hun prototype 

 

Het goede werk werd in het nieuwe studiejaar voortgezet Daar waar Vera en Anne tot een prachtig 

prototype zijn gekomen, moest nu de stap worden gezet richting het kunnen produceren. Hiertoe gingen 

vijf vierdejaars studenten van het expertisecentrum bewegingstechnologie aan de slag. Dat waren (op de 

foto hieronder van links naar rechts) Tom Honders, Wies Soethoudt, Mark van Amsterdam, Matthijs Kok en 

Iris Gerritsen. 
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De primaire taak van dit kwintet, dat zichzelf Timm noemde, is om het huidige prototype te optimaliseren 

en verbeteren voor lichamelijk beperkte kinderen van 8 - 12 jaar. Het moet zo worden ontworpen, dat hij 

makkelijk te schalen is. Dit houdt in dat hij door elk kind (eventueel later ook door volwassenen) te 

gebruiken is. Daarnaast moest er ook een ander remsysteem komen. Het resultaat overtrof ieders 

verwachtingen: 

 

  

 

Daarmee was de ontwerpfase nog niet afgerond, want er moesten nog schaatsschoentjes komen en er 

konden nog wel wat technische zaken worden geperfectioneerd. Maar het ziet er veelbelovend uit. 
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Dat was ook de mening van RTL Nieuws, dat een kijkje kwam nemen bij de eerste test met een kind uit de 

doelgroep. Noud Kradolfer zorgde er daardoor voor, dat onze stichting - nog geen drie jaar oud - de 

landelijke televisie haalde. Daar zijn we heel trots op! 

 

 

 

2.7 Vastgoed Golf Open 

Op donderdag 6 september werd op de Rijswijkse Golfbaan de dertiende editie van het Vastgoed Golf Open 

gehouden. Dertien is een geluksgetal, want de organisatie verbindt altijd een goed doel aan het toernooi 

en dit jaar viel ons die eer te beurt. 

 

Ondanks de voorspelde regen, was er een goede opkomst. Omdat de organisatie, bestaande uit Jacques 

Buiteman namens Codex Legal, Gerrit Gerritsen namens Wolf Dikken adviseurs, Harold van Echteld namens 

Jacobus Recourt en Marc de Vries namens Profile Project, ons dat had gevraagd, deden er ook twee golfers 

mee van GvoorG, de Stichting Golf voor Gehandicapten. Voorzitter Diederik Conijn had namens deze mooie 

vereniging (zie de vorige en de allereerste editie van Plus-Min Magazine) Bas Asselman en Wil Borst 

afgevaardigd en zij hadden écht een geweldige dag. 

 

Maar vast niet zo goed, als wijzelf. Tijdens het afsluitende diner - dat overigens net zo uitstekend verzorgd 

was als de rest van de dag - werd aan bestuursassistente Malena Amiël en voorzitter Hans Willink een 

cheque overhandigd van maar liefst € 6.000. Bovendien verbond Zandvliet Vleeswaren, dat tijdens het 

Disability Darts Invitational ook al de vleeswaren voor op de broodjes had gesponsord, zich als Funding 

Partner aan onze stichting. 
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“Al vanaf het begin hebben we een goed doel verbonden aan het toernooi”, legt Gerritsen uit. “Vorig jaar 

was ik bij het Fundraising Dinner van de Stichting Haagse Sportstimulering voor Gehandicapten en ik was 

onder de indruk van wat zo’n jonge stichting al voor elkaar had gekregen. Dat sprak mij enorm aan. Omdat 

wij proberen zoveel mogelijk goede doelen uit de regio te ondersteunen, leek het ons een goed idee om dit 

jaar deze stichting te kiezen. Dat er twee mannen van GvoorG meeliepen, gaf ook wat extra’s. Als je 

gehandicaptensport wilt stimuleren, dan is het ook wel aardig om gehandicapten met jouw sport te laten 

meedoen. Vorig jaar was De Smulhoeve ons goede doel en liepen er ook mensen van hen mee in de 

bediening.  

 

Ik denk, dat we kunnen terugzien op een geslaagde dag. Er was naar mijn smaak iets teveel regen, maar 

dat was nog net binnen de marges. Als je kijkt naar het goede doel, dan hebben wij een recordopbrengst 

behaald. Ik denk niet dat € 6.000 ophalen met tachtig mensen snel wordt nagedaan. En dan ook nog een 

lekker dagje gegolfd, goed gegeten en gezellig nog wat nagepraat met een drankje. Zo’n dag, daar zit alles 

op en aan!” 

 

2.8 Beweegredenen 

Eind 2018 werden we nogmaals enorm verrast met een prachtige actie, waarbij wij het goede doel 

vormden. Het Schilderkundig Genootschap Pulchri Studio benaderde ons met de vraag of zij een 

tentoonstelling mochten organiseren waarbij de opbrengst ten goede kwam aan de het schaatshulpmiddel. 

Daarmee stemden we graag in. 

 

Op zaterdag 15 december opende niemand minder dan burgemeester Pauline Krikke de 

kunsttentoonstelling Beweegredenen in Pulchri Studio. De tentoonstelling is speciaal in het leven geroepen 

om ervoor te zorgen dat ernstig gehandicapte kinderen middels een schaatshulpmiddel ook van ijspret 

kunnen genieten. Mede dankzij deze kunsttentoonstelling en -veiling hopen de initiatiefnemers, de 

plaatsing van twintig hulpmiddelen bij Sporttainment Center De Uithof in Den Haag te kunnen financieren. 

Tijdens de opening werd het werkende prototype voor het eerst getoond door studenten van de Haagse 
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Hogeschool. Zij hebben het hulpmiddel ontwikkeld in opdracht van Stichting Haagse Sportstimulering voor 

Gehandicapten (HSG). Beweegredenen was tot en met 6 januari 2019 te bezoeken. 

 

De curatoren van Beweegredenen waren de voorzitter van de Stichting Haagse Sportstimulering voor 

Gehandicapten, Pulchri-lid en ex-fotograaf Hans Willink én Yvonne van Kuijk, Pulchri-lid en secretaris 

Stichting Pulchro Sacrum. Willink zei destijds: ‘We zijn enorm blij en dankbaar dat Pulchri Studio en alle 

kunstenaars het project zo’n warm hart toedragen. Op deze manier hopen we bij te dragen aan 

onvergetelijke winterdagen voor kinderen met een beperking, die eindelijk ook kunnen genieten van 

ijspret, te beginnen bij de Uithof in Den Haag.’ De initiatiefnemers verwachten dat de fabricage, 

assemblage en verzending van de schaatshulpmiddelen zo’n € 2.000 per stuk gaat kosten. 

 

Frans de Leef, voorzitter van Pulchri Studio, heette de burgemeester en alle andere aanwezigen welkom en 

meldde er trots op zijn steentje bij te kunnen dragen: “Ik zei gelijk ja toen ik de vraag kreeg of we deze 

tentoonstelling konden gaan organiseren. Wij als Pulchri Studio staan midden in de maatschappij en dit 

dient een prachtig maatschappelijk doel. Wij zetten ons samen met de enthousiaste kunstenaars voor de 

volle 100% in om het schaatshulpmiddel beschikbaar te maken voor zoveel mogelijk kinderen.”  Dat veel 

kunstenaars hun steentje wilden bijdragen aan dit goede doel, bleek wel uit het aantal aangemelde werken: 

er zijn vijf keer zoveel stukken ingebracht voor de veiling, dan voor de verkoopexpositie. 

 

 

 

Hans Willink, voorzitter van de Stichting HSG, dankte mevrouw Krikke eveneens voor haar komst en 

vertelde de geschiedenis van de stichting en wat er in het korte bestaan al was bereikt. Femke 

Hoogelander, een 12-jarig kind uit de doelgroep van het schaatshulpmiddel, vertelde op Willink’s vraag 

hieromtrent, dat ze wel eens had geprobeerd te schaatsen, maar dat dit toch te moeilijk voor haar was. Ze 

verheugde zich er dan ook op, straks met dit hulpmiddel over het ijs te mogen gaan. Willink bedankte ook 

de studenten die zich enorm hadden ingezet voor de ontwikkeling.  

 

Voordat Willink het woord gaf aan de burgemeester, had hij negen bedankjes en evenzoveel boeketten 

voor de burgemeester, voorzitter De Leef, Michael Toorop, het bestuurslid wiens idee deze expositie was 

geweest, galeriemedewerker Thomas van Haren, Martin Koole van de tentoonstellingscommissie, Femke 
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Hoogelander, Tess van der Zwet van Smith Communicatie, paradarter Arie van der Rassel, die bij het WK 

uitstekend derde was geworden en Yvonne van Kuijk medecurator van de expositie. 

 

Burgemeester Krikke was vol lof over zowel de expositie, de Stichting HSG, als het initiatief voor dit 

hulpmiddel: “Wat een eer, om deze bijzondere expositie te mogen openen! Een prachtig initiatief van 

Pulchri Studio en de Stichting Haagse Sportstimulering voor Gehandicapten. En wat mooi, dat studenten 

van de Haagse Hogeschool een hulpmiddel hebben bedacht waarmee kinderen met een handicap kunnen 

schaatsen. Vernoemd naar de eerste twee studentes, die als eersten aan dit project hebben gewerkt: Vera 

en Anne. 

In februari heb ik een ontwerp van deze ‘VerAnne’ mogen bekijken, tijdens een bezoek aan de Hogeschool. 

Ik was toen al onder de indruk. En nu is het dan zover dat er een model staat, dat bijna in productie kan 

worden genomen. De Haeghe Groep, voorheen de Sociale Werkplaats, zal zowel de assemblage als de 

distributie verzorgen. Ook daarmee ben ik erg blij. Dat wij hier vandaag hier bijeen zijn, bewijst weer eens 

te meer hoeveel creativiteit en betrokkenheid er in Den Haag huist. Creativiteit, waaruit de VerAnne 

ontsproot. En natuurlijk een groot deel van de kunstwerken die hier bijeen zijn gebracht. Betrokkenheid, 

die blijkt uit de overdonderende respons van de Pulchri-leden en anderen op het initiatief voor deze 

verkoopexpositie met veiling. De Stichting Haagse Sportstimulering voor Gehandicapten timmert hard aan 

de weg om mensen met een handicap aan het sporten te krijgen. Daarin vindt u de gemeente aan uw zijde. 

Dankzij de Stichting Haagse Sportstimulering voor Gehandicapten, de Haagse Hogeschool en Pulchri Studio 

kunnen Haagse kinderen met een handicap binnenkort schaatsen. Op De Uithof, die voor drie jaar ijs en 

begeleiding heeft toegezegd. 

Hoog tijd, lijkt me, om het prototype te onthullen!” Na deze mooie woorden werd gezamenlijk het 

verhullende doek verwijderd, waarna de door Museum Catering aangeboden Koek en Zopie gretig aftrek 

vond en al op een aantal werken werd geboden. 

 

 

 

Speciaal ter gelegenheid van het gekozen goede doel werd tijdens de finissage op zondag 6 januari 2019 

een benefietveiling gehouden. Gedurende de tentoonstelling konden de bezoekers bieden op deze 
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werken. De slotveiling, gratis toegankelijk, vond plaats onder leiding van Peter Meefout van het veilinghuis 

Venduehuis der Notarissen.  

 

Ondanks dat deze veiling in 2019 viel, willen we toch alvast in dit verslag verklappen, dat de opbrengst een 

duizelingwekkende 10.170 euro bedroeg. 

 

2.9 2019 

Het jaar 2019 ziet er veelbelovend uit. De uitreiking van de Wouter Duinisveld Award valt in maart, omdat 

we dolgraag de nieuwe wethouder Richard de Mos erbij willen hebben. In mei gaan we voor de tweede maal 

het The Hague Disability Darts Invitational organiseren en we zijn volop in overleg om de Mobilitheek 

gestalte te geven. Natuurlijk helpen we daarbij sporters en sportverenigingen binnen onze doelgroep. We 

verwachten met rolstoelhandbal te starten en we hebben nog geen idee wat voor geweldigs nog op ons 

pad komt, Maar geweldig wordt het!   
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3.  Organisatie 

 

De Stichting Haagse Sportstimulering voor Gehandicapten is ingeschreven in het Handelsregister van de 

Kamer van Koophandel onder nummer 65390326 en heeft fiscaal nummer/RSIN 8560.93.348. Wij hebben 

een aanvraag beschikking Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) ingediend. 

 

3.1  Bestuur 

 

De Stichting Haagse Sportstimulering voor Gehandicapten is op de volgende wijze bereikbaar:  

 

Voorzitter  

Hans Willink  

hwillink@stichtinghsg.nl  

06-20559836  

 

Secretaris  

Arnout Verzijl  

averzijl@stichtinghsg.nl  

 

Penningmeester  

Hans Bergwerff  

hbergwerff@stichtinghsg.nl  

 

Postadres  

Badhuiskade 19  

2586 EN  Den Haag 

 

Bezoekadres 

Rijswijkseweg 60, 10de etage 

2516 EH  Den Haag 

070-20 50 294 

3.2  Werknemers 

De Stichting Haagse Sportstimulering voor Gehandicapten heeft sinds 4 december 2017 een werknemer: 

Malena Amiël. Zij is aangenomen als bestuursassistent. 
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