In deze derde World Transplant Games nieuwsbrief onder andere aandacht voor de
laatste drie sporten die in Mar del Plata op het programma staan: Tennis, badminton en
atletiek. Informatie over het vertrekmoment naar Argentinië volgt in een voorlopig laatste
bericht. Tijdens de spelen verschijnt er dagelijks een nieuwsbrief met daarin de
hoogtepunten van elke dag en uiteraard de medaillestand.
World Transplant Games
Sinds 1978 worden elke twee jaar ergens ter wereld de World Transplant Games
georganiseerd. Niet zomaar elk land mag de organisatie voor ruim 1500 deelnemende
getransplanteerde sporters uit de vijftig aangesloten landen op zich nemen. De
koepelorganisatie WTGF houdt nauwlettend toezicht op de voorbereidingen en de
kwaliteit. Nederland is al sinds de eerste spelen lid en elke keer zijn we als klein land in
staat om een grote delegatie af te vaardigen dankzij de financiële steun van onze
sponsors. Dit keer is het team weliswaar kleiner - waarschijnlijk veroorzaakt door de verre
reis en de soms wispelturige gezondheidssituatie bij de sporters - maar super
gemotiveerd. Door een wat andere aanpak dan voorgaande jaren is de saamhorigheid
groter zodat Nederland op 21 augustus als één solide groep vertrekt.
N.B. Bekijk hier de korte film (productie Moendo) om een indruk van de voorbereidingen
en de WTG te krijgen.
Tennis
Marjan Basie
Ruud Dorst
Hilde Dorman
Bob Huisman
Inge Loohuis
Stijn Oosterholt
Jan Pulles
Thomas Steggink
Marti op de Weegh
Frank Woltjes
(Teamcaptain: Richard Advocaat)

Dit keer opnieuw een grote, enthousiaste groep tennissers die gaat deelnemen aan de
WTG! Het team wordt maandelijks getraind door Ferry Dogger. Dankzij zijn leuke en
leerzame trainingen wordt er stiekem verwacht dat er - zowel in de singles als in de
dubbels - een aantal medailles op de Argentijnse banen veroverd zullen worden! Daar ligt
ook gelijk de uitdaging; hoe liggen die banen erbij? In 2013 heeft Frank aan den lijve
ondervonden dat een slechte kwaliteit van de tennisbaan tot vervelende blessures kan
leiden. Hierdoor is hij een nagenoeg zekere gouden medaille misgelopen. Dit jaar zal
Frank er alles aan doen om die gouden plak alsnog te winnen! Op dit moment legt
iedereen de laatste hand aan de voorbereiding, zodat er op 21 augustus een goed
beslagen tennisteam vol verwachting in het vliegtuig stapt.

Badminton
Rob Barmentlo
Marjan Basie
Renske van der Pijl
Florinda Siep
(Teamcaptain: Tineke Hempenius)

De badmintonners hopen een goede partij te kunnen bieden tijdens de World Transplant
Games. Renske won in 2013 een zilveren medaille met badminton maar de andere
spelers debuteren zodat de kansen lastig in te schatten zijn. De uitdaging zit in de
combinatie reactie-/ uithoudingsvermogen en het toepassen van tactiek; zelf het spel
bepalen door de tegenstander te doorgronden en te laten lopen. Florinda heeft het
afgelopen jaar een enorme groei doorgemaakt zodat zij wel eens voor een verrassing zou
kunnen zorgen. Het team wil in elk geval alle potentie er uit halen door elkaar te helpen
een zo goed mogelijk resultaat neer te zetten en een onvergetelijke week te beleven maar
vooral ook trots te zijn op wat ze hebben bereikt na hun transplantatie!

Atletiek
Bart de Boer
Peter Barendse
Gijs Geraards
Tim Hartman
Willem Heinis
Rob de Jager
André Lassooij
Mario Lefevere
Jan Pulles
Marti Op de Weegh
Claudia Reuvers
Ad Verweij
Rick Westerdaal
(Teamcaptain: Ingrid van Dijk)

In deze bijzondere ploeg maar liefst zes debutanten en een aantal zeer ervaren atleten.
André doet zelfs voor de negende keer voorin het klassement mee aan de WTG! Het is
verrassend dat er maar liefst vijf Nederlandse deelnemers zijn - waaronder een dame aan de 5km. Marti en Rob zouden hier wel eens voor een medaille kunnen zorgen. Er
liggen goede prestaties in het verschiet bij de werpnummers en bij de kortere afstanden
voor Claudia. De kanshebbers moeten het wel eerst nog maar doen want de uitdaging is
natuurlijk om op het juiste moment de ultieme prestatie neer te zetten. Het team wil elkaar
zo veel mogelijk steunen en motiveren zodat ze straks kunnen terugkijken op mooie
resultaten en een geweldige ervaring!
Weet je dat ...
er dit keer twaalf sporters voor de eerste keer gaan meedoen aan de WTG.
deze debutanten allemaal aan een buddy gekoppeld zijn.
de WTG deelnemers aan selectiecriteria zoals sportieve resultaten en motivatie moeten
voldoen.
de WTG 2017 in Malaga (Spanje) worden gehouden.
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