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Heijnen:

“Aan dit internationale toernooi hebben

veertien teams uit zes landen deelgenomen, waaron-
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WAT WAS HET
WEER GEWELDIG!
LEKKER SPORTEN MET GOEDE VRIENDEN. HET LIJKT ZO VANZELFSPREKEND. MAAR WAT ALS JE DOOR EEN HANDICAP GEBONDEN BENT AAN EEN ROLSTOEL? EN EEN TRAINING OF WEDSTRIJD EEN BEHOORLIJKE LOGISTIEKE OPERATIE BETREFT?
“SIMPEL”, DAN GAAT DAT OOK GEWOON. “DAT LATEN WIJ BIJ
ELEKTRISCH ROLSTOELHOCKEY VERENIGING DE GENNEPER PARKEN BULLS (GP BULLS) HEEL GRAAG ZIEN. IK ZAL NIET ZEGGEN
DAT HET, ZEKER VOOR OUDERS EN BEGELEIDERS, GEEN HELE
KLUS IS OM ONZE SPELERS OP GEZETTE TIJDEN OP HET HOCKEYVELD TE KRIJGEN, MAAR ALS JE ZIET HOE SPELERS EN HUN
NAASTEN GENIETEN VAN EEN TRAINING OF WEDSTRIJDDAG
DAN BEN JE VERKOCHT EN IS GEEN INSPANNING TE VEEL.”

Martien Heijnen, voorzitter van de Stichting GP Bulls, schuift deze middag samen
met Myra Rulo, secretaris van de vereniging GP Bulls aan. Het is de week na het
Internationale toernooi dat tweejaarlijks door Heijnen cs. wordt georganiseerd. Dit
jaar voor al weer voor de vijfde keer.

der zelfs een team uit Canada. Een geweldig sportief
event, maar ook een event dat vanuit sociaal oogpunt een verrijking vormt voor deelnemers en hun
begeleiders. Het ontmoeten is zeker zo belangrijk als
het sportieve aspect.”
Rulo (lachend): “Al denken onze spelers daar anders
over. Ze gaan altijd voor de hoogste sportieve eer en
zijn er trots op dat ze dit jaar als winnaar uit de bus
zijn gekomen door hun Duitse collega’s in de finale te
verslaan. Maar Martien heeft gelijk als hij stelt dat de
sociale cohesie ook belangrijk is. We laten op deze
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wijze namelijk zien dat je ook met een handicap prima in staat bent om te sporten.”
Heijnen: “Dit jaar hebben we dat ook weer breder
getrokken door rondom het toernooi een demonstratieplein in te richten waar mensen met een handicap
kennis konden maken met diverse sporten. Gecombineerd met een bedrijfs- en produktinfo-markt was dit
een mooie gelegenheid om de sport op deze wijze
onder de aandacht te brengen van een doelgroep
waarvoor sporten niet vanzelfsprekend is.”
Rulo: “Terwijl het wel mogelijk is. Dat laten onze jongens en meisjes elke training en wedstrijd weer zien.
En dat enthousiasme hebben we over willen brengen
op onze gasten. En ik denk dat dit dankzij de inzet
van velen weer geweldig gelukt is.”

ONDERSTEUNING
Heijnen: “We doen dit natuurlijk niet alleen. Een
groot compliment voor alle vrijwilligers die voor, tijdens en na het toernooi er zijn om het iedereen naar
de zin te maken. Daarnaast krijgen we rondom ons
toernooi van partijen als de gemeente Eindhoven en
de Provincie heel veel ondersteuning. Meerdere bedrijven treden als sponsor of supplier op. Heel belangrijk is ook de donatie vanuit de Genneper Parken
loop die elk jaar het inschrijfgeld voor een groot deel
aan ons doneren. Maar ook de inzet van Hotel Van
der Valk Eindhoven is ongelofelijk. De spelers en hun
begeleiders zijn te gast in dit prachtige hotel waar op
alle manieren rekening wordt gehouden met de handicaps, zonder dat er de nadruk op wordt gelegd. Iedereen voelt zich thuis en de sfeer is geweldig. En
daar doe je het natuurlijk allemaal voor.”
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