In deze tweede World Transplant Games nieuwsbrief onder andere aandacht voor de
volgende drie sporten die in Mar del Plata op het programma staan: Wielrennen,
tafeltennis en zwemmen. Tot het vertrek naar Argentinië volgt nog een uitgebreide
nieuwsbrief met tevens de laatste drie sporten; tennis, badminton en atletiek.

Stichting Sport en Transplantatie
Sport en Transplantatie wil graag bijdragen aan een positieve beeldvorming over
orgaantransplantatie door sport. Door te laten zien wat orgaandonatie kan betekenen voor
iemand - en deze verhalen onder de aandacht te brengen - proberen wij donorregistratie
te bevorderen. Naast het uitzenden en begeleiden van sporters naar de World Transplant
Games bieden wij ook trainingen op minder competitief niveau, gewoonweg omdat
sporten gezond is!

Wielrennen
Erik Pul
Freek van Empel
Gijs Geerards
Hilde Dorman
Koos van Moerkerk
Tim Hartman
Renske van der Pijl
(Teamcaptain: Nico Langedijk)
De uitdaging voor de fietsers is om te laten zien dat je topsport kunt bedrijven ondanks
beperktere middelen; zonder begeleiding van een voedingscoach en een fiets van 10.000
euro! Aan de voorbereidingen zal het in ieder geval niet liggen. Zonder anderen tekort te
doen hebben Freek, Gijs en Tim daar extra veel tijd aan besteed. En dan gaat er ook wel
eens iets mis: zo maakte Tim een behoorlijk smak tijdens de Ronde van Rossum.
Gelukkig zal hij op tijd hersteld zijn om mee te doen in Argentinië. De focus daar ligt op het
neerzetten van een optimale tijd op de 5km individuele tijdrit en op de 20km koers.
Natuurlijk is het contact met lotgenoten belangrijk maar het behalen van een ereplaats,
daar zullen ze allemaal vol voor gaan!

Tafeltennis
Stijn Oosterholt
(Teamcaptain: Anita Oosterholt)
Dit keer slechts één tafeltennisser tijdens de WTG wat tegelijk ook niets zegt over de
kansen! Stijn heeft in 2009 een gouden medaille met tafeltennis gewonnen. Ondanks dat
hij toen nog bij de jeugd speelde en inmiddels tot de volwassen categorie behoort waar de
moeilijkheidsgraad wat hoger ligt, kan hij wel eens voor een verrassing gaan zorgen. In de
afgelopen jaren heeft hij hard getraind en is sterk vooruit gegaan. Zijn trainer heeft alle
vertrouwen dat Stijn meer dan zijn best zal gaan doen en voor de medailles gaat!

Zwemmen
Aris Jan van Ek
Bart de Boer
John Kootkar
Peter Barendse
(Teamcaptain: Aris Jan van Ek)
De zwemploeg is dit keer klein vanwege een aantal gezondheidssituaties. Maar de vier
mannen zullen in Mar del Plata in opperste concentratie op het startblok staan met de
focus op de techniek: een goede start, een goed keerpunt, technisch zwemmen en een
strakke finish. John en Peter gaan voor de eerste keer deelnemen tegenover Aris Jan die
voor de zevende keer meedoet. Er is een goede verdeling wat betreft de sprint, midden en lange afstanden en de heren starten tevens in de estafette wisselslag. De kansen zijn
lastig in te schatten maar er is en wordt nog hard getraind. Mede dankzij de uitstekende
begeleiding van trainster Thea gaat Aris Jan voor niets minder dan goud deze keer!

Weet je dat ...
Nederland al sinds de eerste World Transplant Games in 1978 deelneemt.
Stichting Sport en Transplantatie sinds 1993 bestaat maar toen WTGN heette.
Het werk voor Sport en Transplantatie door vrijwilligers wordt gedaan met volop ruimte
voor nieuwe enthousiastelingen.
Sport en Transplantatie negen verschillende sportdisciplines op maandelijkse basis
faciliteert.
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