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Inleiding 
De wereldwijde Coronapandemie heeft een behoorlijke vertraging in de uitvoering van 
projecten en activiteiten opgeleverd. Oorspronkelijk was deelname aan het EK in Finland in 
2020 gepland. Eerst is dit toernooi verplaatst naar 2021, maar uiteindelijk was dit niet 
haalbaar en verantwoord. Het EK 2020/21 is uiteindelijk van de speelagenda gehaald en alle 
pijlen waren vanaf dat moment gericht op het WK 2022 in Zwitserland.  
Voor onze (jonge) spelers was de periode dat zij door Corona niet konden hockeyen zeer 
lastig. Veel van hen hebben een kwetsbare gezondheid en behoren tot de risicogroep. In het 
begin van de pandemie zaten ze veelal thuis, miste hun sport als uitlaatklep en hun vrienden 
en voelden zich geïsoleerd van iedereen. In die periode was er weinig uitzicht dat we snel 
weer konden hockeyen. We hebben geprobeerd door veelvuldig online contact met elkaar te 
houden ervoor te zorgen dat iedereen zijn/haar verhaal kwijt kon en het team niet uiteenviel. 
Toen we weer mochten trainen stond iedereen meteen weer op het veld. 
 
Doelstelling van Orange & Wheels 
Door middel van sportprestatie, het ontmoeten en het kennisdelen tussen (jonge) mensen 
met een beperking bevorderen. Als stichting willen wij de ambities van talentvolle Powerchair 
hockeyers (PCH) waarmaken. Vaak worden ambities gehinderd door ontbrekende 
randvoorwaarden. Deze vormen barrières voor de sporter om zijn/haar talent tot uiting te 
laten komen. Om ambities werkelijkheid te maken, proberen wij hen te ondersteunen. 
Voor de sporters is PCH meer dan alleen sport.  
 

Het biedt een platform waarbij 
kinderen, jongeren en 
jongvolwassenen met een 
lichamelijke beperking naast het 
beoefenen van hun favoriete 
sport - van elkaar leren hoe zij 
zichzelf in het dagelijkse leven en 
de maatschappij kunnen 
ontwikkelen. Spelers van het 
TeamNL PCH fungeren hierin als 
een katalysator. Het zijn 
rolmodellen waar de sporters 
zich mee kunnen identificeren. 
Spelers van TeamNL PCH zijn 
inspiratiebronnen, die laten zien 

wat er met hun beperking mogelijk is door middel van sport. Het is een geweldig middel om 
een bijdrage te leveren aan het volledig en inclusief participeren in de samenleving. 
 
Geen structurele financiële ondersteuning 
PCH heeft echter geen Paralympische status; NOC-NSF en KNHB stellen géén budget 
beschikbaar voor het Nederlands team en haar talent ontwikkelingsprogramma. Dit betekent 
dat voor veel talentvolle jonge spelers met een beperking, die meer willen dan het beoefenen 
van een breedtesport, er weinig perspectief en middelen aanwezig zijn om PCH te gaan 
spelen. Er ontbreekt een oranje stip aan de horizon. Dit betekende dat in eerste instantie het 
aan budget ontbrak voor deelname aan het EK (later WK) en alle voorbereidingen die hierbij 
horen. . Maar dankzij de geweldige inspanningen in de afgelopen jaren van het team (staf en 
spelers), ouders en hun directe omgeving is het, door middel van allerlei crowdfunding 
acties, verkoop van wijn en chocolade en het benaderen van fondsen/sponsoren, gelukt om 
de benodigde financiële middelen bijeen te krijgen. Dit was een geweldige prestatie! 
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Vrijwilligers 
Onze organisatie bestaat louter uit vrijwilligers, bestaande uit een enthousiaste groep 
mensen zoals een arts, fysiotherapeuten, verzorgenden en technische ondersteuning voor al 
het rollend materiaal. Dit alles om de spelers optimaal te kunnen laten presteren. We zijn blij 
en zuinig op deze geweldige groep mensen, die naast hun drukke baan, studie en 
gezinsleven, geheel vrijwillig veel tijd en energie in onze organisatie steken. In het afgelopen 
jaar hebben wij daarom veel geïnvesteerd in hen, om te zorgen dat ze optimaal kunnen 
functioneren.  
 

Onze vrijwilligers werken met sporters 
uit een doelgroep met een kwetsbare 
gezondheid. Sporters die naast 
afhankelijkheid van hun elektrische 
rolstoel, voor de dagelijkse 
levensbehoefte ook afhankelijk van 
zorg en ondersteuning. Veel van hen 
wonen nog thuis en worden door hun 
ouders ondersteund en verzorgd. Voor 
de ontwikkeling van de spelers vinden 
wij het belangrijk dat zij zich (net als 
hun valide leeftijdsgenoten) kunnen 
ontplooien, zonder afhankelijk te zijn 
van hun ouders. Hierdoor leren spelers 

automatisch zelfstandig te participeren onder leeftijdsgenoten en zelf verantwoordelijkheid 
nemen over hun leven, zonder continu onder toezicht te staan van hun ouders. Hiermee 
bevorderen wij, ondanks hun afhankelijkheid door hun lichamelijke beperking, ook de 
zelfstandigheid in het dagelijks leven. Daarom hechten wij zoveel waarde aan onze groep 
vrijwilligers.  
 
Het is dan ook belangrijk om de afspraken die wij met onze vrijwilligers maken, vast te 
leggen. Dit ter bescherming van onze vrijwilligers en sporters. Afgelopen jaar vonden er 
gesprekken plaats, waarin de werkzaamheden en wederzijdse verwachtingen zijn 
besproken. Ook zijn de vrijwilligersovereenkomsten en gedragscode doorgenomen en 
getekend. Daarnaast hebben alle vrijwilligers via ons een VOG-verklaring aangevraagd.  
Vanaf 2022 hebben wij ook vertrouwenscontactpersoon aangesteld. Hier kunnen vrijwilligers, 
minderjarigen, sporters en bijvoorbeeld ouders terecht met hun vermoedens of kennis van 
grensoverschrijdend gedrag. De vertrouwenscontactpersoon is erg belangrijk om het melden 
van (vermoedens van) grensoverschrijdend gedrag makkelijker te maken. Ook voor degene 
die wordt beschuldigd van ongewenst gedrag, is een vertrouwenscontactpersoon belangrijk.  
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Het Team en de sportieve prestaties 
Sportief was het een zeer succesvolle periode. Ondanks dat de voorbereiding door Corona 
moeizaam begon, is er door iedereen hard gewerkt om optimaal te presteren. Vanaf dat wij 
halverwege 2021 weer zijn gaan trainen, zijn we zestien keer in Ubbergen bijeengekomen 
om te trainen.  

Daarnaast organiseerde 
stichting Orange & 
Wheels i.s.m. IWAS 
Powerchair Hockey in 
Eindhoven van 26 t/m 30 
mei 2022 de Bever Dutch 
Nations Cup. Een officieel 
internationaal toernooi 
met de aanwezigheid van 
de Europese top. Het 
toernooi gold als 
voorbereiding op het WK 
dat later in augustus in 
Zwitserland van start ging. 
Naast Nederland waren 
de nationale teams van 
Duitsland, Tsjechië, 

Zwitserland en Italië van de partij. Het was een zeer succesvol toernooi met Nederland als 
winnaar. Het Oranjeteam was klaar voor deelname aan het WK. 
 
Op 7 augustus 2022 vertrok het team per touringcar en busjes met een aanhanger vol 
rolstoelen en materialen naar Zwitserland. Nederland begon het toernooi sterk met vijf 
overwinningen en bereikte door fantastisch spel de finale, die in de verlenging op het 
nippertje werd verloren. De verloren finale was een tegenvaller, maar trots over de gehele 
prestatie overheerst bij iedereen. Samen winnen en verliezen vraagt veel flexibiliteit en 
doorzettingsvermogen van iedereen.  
 

Voor de spelers en begeleiders van 
TeamNL PCH was dit toernooi een 
belangrijke ervaring, die zeker een 
verdere impact heeft op hun dagelijkse 
leven. De positieve uitstraling en 
doorzettingskracht van het Oranjeteam 
was voor velen een inspiratie. Het team 
heeft veel volgers op de sociale 
mediakanalen en de WK wedstrijden 
zijn via de livestream door veel mensen 
bekeken. Voor vooral jonge sporters uit 
de doelgroep (maar ook hun ouders) 
waren de prestaties van TeamNL PCH 
een motivatie om ook te gaan hockeyen 

of een andere sport te gaan beoefenen. Onze positieve teamgeest en goede sfeer was heel 
duidelijk zichtbaar en aanstekelijk voor anderen. Waar Nederland is wordt serieus 
gehockeyd, maar ook een feestje gevierd. Na een donkere periode waarin onze sport lang 
stillag, werd dit erg gewaardeerd. 
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Beloften trainingen 

Nadat het WK was gespeeld en Nederland 
het met een tweede plaats goed had gedaan, 
werd het tijd om naar de toekomst te kijken. 
Stichting Orange & Wheels en TeamNL PCH 
is in het najaar van start gegaan met een 
drietal trainingen voor jonge talentvolle PCH-
spelers. We zijn met dit project begonnen 

met als doel in de toekomst een Oranjeteam van Nederlandse talenten te vormen.  
 
Geen “zielige sport” 
Powerchair Hockey bruist van alle kanten; het is snel, hard en stoer. Ondanks dat onze 
doelgroep jonge sporters, met al hun kwetsbaarheden het niet altijd makkelijk heeft, is er niks 
“zieligs” aan. Tijdens het WK werd dit mooi in beeld gebracht via de livestream (terug te zien 
op via YouTube).  
 
Voor veel kinderen, jongeren en jongvolwassenen maakt PCH een belangrijk onderdeel uit in 
hun leven. Het is niet zomaar een sport, maar een “way of life”. Veel van hen zitten klem in 
een lichaam wat niet altijd meewerkt, terwijl ze zoveel potentie hebben. Na iedere training, 
toernooi of andere hockeyactiviteit, ervaren wij telkens hoe belangrijk dit voor hen is om even 
uit de dagelijkse situatie te ontsnappen. Gebleken is dat kunnen presteren binnen een sport 
erg belangrijk is voor de ontwikkeling van de doelgroep. Voor ons als stichting is dit dè 
motivatie om ons hiervoor in te blijven zetten! 
 

 


