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Er was veel onduidelijkheid over het
duel Stedoco-Fortuna. Begin deze
week stond het duel gepland voor
komende zaterdag. Althans volgens
het gepubliceerde programma. In
werkelijkheid was het duel ver-
plaatst naar woensdagavond 20 ja-

nuari. Op verzoek van Stedoco, dat
aangaf komend weekeinde geen (re-
presentatief) team op de been te
kunnen brengen.

Negentig minuten

De verplaatsing van het duel naar
een doordeweekse avond werd bin-
nen de selectie van Fortuna niet be-
paald met gejuich begroet. Hoor-
naar, de thuisbasis van Stedoco, ligt
namelijk op zo’n negentig minuten

rijden van Wormerveer.
Maar deze trip blijft de ploeg van
trainer Carola van der Laan dus be-
spaard. Stedoco, dat in de eerste
klasse uitkomt en dus op papier
geen partij zou mogen zijn voor de
Zaanse topklasser, heeft de KNVB
laten weten ook op de nieuwe da-
tum geen elftal op de been te kun-
nen brengen. Met als gevolg dat de
bond Fortuna heeft aangewezen als
winnaar van de tweestrijd.

Voetbalsters Fortuna zonder te spelen verder in beker
Wormerveer ✱ De voetbalsters van
Fortuna Wormerveer hebben zich
geplaatst voor de derde ronde van
het bekertoernooi. Tegenstander
Stedoco heeft zich teruggetrokken.

In de eerste bekerronde versloeg
Fortuna RCL ARCHIEFFOTO

Aan het woord is Krommenieër Bart
Neeft. Als trainer-speler van het Ne-
derlands rolstoelhandbalteam nam
hij afgelopen weekeinde in het Oos-
tenrijkse Sankt Pölten deel aan het
EK. Met succes, de ploeg waarvan
ook de Assendelftse Mireille Bi-
schop deel uitmaakte keerde zon-
dag als Europees kampioen terug op
Schiphol. De trainer genoot in Oos-
tenrijk van de eerste tot de laatste
dag. ,,We gaven alles wat mogelijk
was en keken goed naar de kwalitei-
ten van de andere teams. Hierop
stemden we onze tactiek af. Een
voorbeeld: toen Portugal boogbal-
len ging gooien in plaats van strakke
ballen, wist ik dat ze geen zelfver-
trouwen meer hadden. Verder hiel-
den we de verdediging potdicht. Die
zege op Portugal deed ons heel
goed. Naast prima handbalkwalitei-
ten is de rolstoelbehendigheid van
de Portugezen van een hoog niveau.
We wonnen met 14-11. Mooi hè?’’
Neeft roemt het contact met de spe-
lers uit andere landen. ,,Een uitzon-
dering hierop vormden de Portuge-
zen. Althans de eerste dag. Zij kwa-
men wat arrogant binnen. Na de
wedstrijd tegen ons verbeterde de
verstandhouding. Zo zie je maar dat
sport verbroedert, zeker op hoog ni-
veau. Dit gaat bij sporters met een
beperking nog eens extra op; zij zijn
meer van elkaar afhankelijk dan va-
lide sporters; het aantal minder vali-
de sporters is immers beperkter.”
Ook Bischop reageert enthousiast.
,,De teamleden zijn er helemaal
voor elkaar, het motiveert ook om
samen naar een doel toe te werken.
Dat is sowieso mooi aan teamspor-
ten. Verder is de sfeer leuk en gezel-
lig.” De Assendelftse leefde gespan-
nen naar het EK toe. ,,Hoe vaak krijg
je zo’n kans? We gingen zonder
winstverwachting naar Oostenrijk.
Maar toen we wonnen, waren de
emoties voelbaar en zichtbaar. We
voelen ons nu sterk, ik ben trots op
alle teamleden.”
De Assendelftse is zeer sportmin-
ded. Als kind hield ze zich bezig met
voetbal, turnen, atletiek, zwemmen
en judo. Op twaalfjarige leeftijd
werd Bischop getroffen door MS,
met als gevolg dat ze in een rolstoel
belandde. Twee jaar geleden ont-
dekte ze het rolstoelhandbal. ,,Wat
er zo mooi is aan deze sport? Er
komt nogal wat bij kijken om dit
goed te doen. In een stoel ben je
minder wendbaar dan een valide
handballer. De bal gooien is lastiger,
want je moet dan eerst de positie van
je stoel veranderen. Verder is de
sport best ruig: rolstoelen botsen
nogal eens. Soms vliegen spelers uit
hun stoel. Mede daarom verdient
deze sport veel meer aandacht, ook
van de media. Ik hoop dat onze

naamsbekendheid internationaal
gaat toenemen.” 
In Nederland bestaat op dit moment
nog geen competitie voor rolstoel-
handballers. Ada Stam uit Castri-
cum, voormalig keepster van CSV en
werkzaam in revalidatiecentrum
Heliomare, nam twee jaar geleden
het initiatief om de sport bij haar
club te introduceren. In de sporthal-
len De Bloem in Castricum en Wa-
terrijk in Beverwijk wordt sindsdien
enthousiast getraind. De ploeg
speelt regelmatig demonstratie-
wedstrijden. ,,Met succes’’, consta-
teert Neeft. ,,Sinds wij demonstra-
tiewedstrijden geven, zijn er in Ne-
derland drie teams bijgekomen, in
Wognum, Quintus en Beek.” 
Neeft kwam als (valide) handballer
uit voor Aalsmeer. Bij die club werk-
te hij ook als trainer. Vervolgens
ging hij als oefenmeester aan de slag
bij CSV in Castricum. Daarnaast
werkt Neeft als combinatiefunctio-
naris voor Sportservice Kennemer-
land, het sportloket voor de ge-

meenten Castricum en Heemskerk.
,,Ik stimuleer scholen, sportvereni-
gingen en mensen uit buurten om
met elkaar te sporten. Toen ik het
rolstoelhandbalteam van CSV
mocht trainen, met als doel deze
sport te promoten, was ik meteen
enthousiast. Handbal zit in mijn ge-
nen. Maar omdat het nu gaat om
handbal vanuit een rolstoel, was het
voor mij ook weer een nieuwe tak
van sport. Ik vind het belangrijk dat
mensen met een beperking hun
sporttalenten volop kunnen ont-
wikkelen. De meeste teamleden van
CSV sportten voorheen veel en wer-
den op latere leeftijd afhankelijk
van hun beperking. Zij krijgen nu
weer het competitiegevoel terug.”
De groep van CSV werd door het
NHV afgevaardigd naar het EK. ,,In
het begin was het besef er nog niet
echt. Toen wij onze oranje trai-
ningspak en shirts aantrokken, nam
de motivatie om goed te presteren
extra toe. En kregen we last van EK-
koorts.”

Krommenieër Bart Neeft en Assendelftse Mireille Bischop Europees kampioen rolstoelhandbal 

Via demonstraties naar EK-titel
Evert Visser

Zaanstreek ✱ ,,Vol overgave vechten
voor de winst en voor elkaar. Als je
dan ook nog eens het Europees kam-
pioenschap wint, dan is dat onbe-
schrijfelijk gaaf.”

Bart Neeft: ,,Toen wij onze oranje trainingspak en shirts aantrokken, nam de motivatie om goed te presteren extra toe.’’ FOTO COBI NEEFT

Mireille Bischop en Bart Neeft. FOTO COBI NEEFT


