Rolstoelclinic bij TC Park Brabant.
Voor 2018 staat er iets nieuws en bijzonders te gebeuren op TC Park Braband! Onze vereniging is
een samenwerking aangegaan met de Esther Vergeer Foundation; een foundation die ernaar streeft
kinderen en jongeren met een lichamelijke beperking te laten tennissen. Want door te sporten
krijgen ze een kans hun beperking aan te kunnen, een kans om mee te doen, een kans op een eigen
toekomst.
De foundation is opgericht door rolstoeltennister Esther
Vergeer, zevenvoudig Paralympisch kampioen, vijf maal verkozen totgehandicapte sporter van het
jaar en winnaar van de Laureus World Sports Awards. De Esther Vergeer Foundation brengt het
lichamelijk gehandicapte kind en de vereniging bij elkaar, stelt rolstoelen beschikbaar, verzorgt ‘train
de trainer’ sessies en ondersteunt de ouders en kinderen. Het doel is zoveel mogelijk lichamelijk
gehandicapte kinderen, zo dicht mogelijk in de buurt, ‘gewoon’ te laten sporten, omdat lid zijn van
een sportvereniging een gehandicapt kind helpt om sterker en zelfstandiger deel uit te maken van de
maatschappij en vooral ook het plezier in het leven vergroot.
Op woensdagmiddag 28 maart 2018 15.00-16.30u vindt de aftrap van de samenwerking plaats, met
een clinic verzorgd door de Foundation in samenwerking met onze vereniging, voor alle rolstoelers
uit de regio Deventer, die kennis willen maken met tennis. Maikel Scheffers zal aanwezig zijn namens
de Foundation; hij is 5x op rij Nederlands Kampioen rolstoeltennis, behoort al enkele jaren tot de
beste rolstoeltennissers van Nederland en tot de absolute internationale wereldtop. Hij heeft
meerdere grandslams en Olympische medailles gewonnen. In 2011 bereikte hij de nummer 1 positie
op de wereldranglijst en ontving hij de Official ITF World Champion Trofee 2011. In datzelfde jaar was
hij genomineerd als Gehandicapte Sporter van het jaar door het NOC*NSF. Al enkele jaren is hij de
hoogst genoteerde Nederlandse rolstoeltennisser op de wereldranglijst.
We hopen dat de clinic leidt tot veel enthousiaste nieuwe tennissers!

http://tcparkbraband.nl/

