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NAAM:

CASEY MANDI
DROOM: TENNISSEN OP HET HOOGSTE NIVEAU
LEEFTIJD: 15 JAAR
TENNIST BIJ: TV RAPIDITAS IN NIJMEGEN

Vanuit Kameroen vluchtte Casey samen met zijn moeder
en tweelingbroertje naar Nederland. Casey is geboren
met een hoge dwarslaesie. Hier was de kans op een goed
leven en goede gezondheidszorg groter. In Kameroen
had Casey niet kunnen overleven. Casey heeft ontelbaar
veel operaties ondergaan. Bij het minste of geringste
breekt hij zijn botten. Klagen doet hij echter nooit.
Hij is een sportman in hart en nieren. Zijn doorzettingsvermogen is ongelofelijk. Op het moment dat je een
tennisbal naar Casey gooit, dan komt zijn winnaarsmentaliteit naar boven. De blik in zijn ogen wordt fanatiek.
MARCO BORSATO

&DVH\LVJHNYDQUROVWRHOWHQQLV9DQDIKHWPRPHQWGDW
KLMYLDGH(VWKHU9HUJHHU)RXQGDWLRQNHQQLVPDDNWHPHW
rolstoeltennis en daardoor ook Esther ontmoette, dacht hij:
dàt wil ik ook. Hij droomt ervan te tennissen op het hoogste
niveau. “Ik wil laten zien dat ik niet anders ben dan anderen.
Ook ik kan de top halen,” zegt hij.

NAAM:

FEE LENTZE
DROOM: STEWARDESS WORDEN
LEEFTIJD: 14 JAAR
TENNIST BIJ: TV NIEUWE SLOOT IN ALPHEN A/D RIJN

Al van jongs af aan droomt Fee ervan om stewardess te
worden. Een baan waarbij je gastvrij en sociaal moet zijn,
dat lijkt haar wel wat. Fee verheugt zich op de avonturen
die je mee kunt maken tijdens al die verre reizen.
)HHKHHIWHHQDDQJHERUHQDIZLMNLQJKHWFDXGDDO
regressie syndroom. Dit is een aandoening waarbij het
onderste deel van de rug niet goed is aangelegd. Ze
kan daardoor haar benen niet aansturen. Al vroeg in
haar leven heeft ze leren apenkooien, turnen, klimmen,
klauteren en spelen zonder rolstoel.
CYNTHIA BOLL

,QPLGGHOV]LW)HHRSGHPLGGHOEDUHVFKRRO=HKHHIWYHHO
humor, is niet op haar mondje gevallen en is een echte
doorzetter. Ze tennist op hoog niveau. In haar sportrolstoel
met schuine wielen is ze snel, wendbaar en een geduchte
tegenstander op de baan.

NAAM:

FLOOR STEGGERDA
DROOM: ANDEREN INSPIREREN
LEEFTIJD: 19 JAAR
TENNIST BIJ: TV RAPIDITAS IN NIJMEGEN

‘Gewoon meedoen’ past helemaal bij Floor. Floor is positief,
]HOIVWDQGLJHQRQGHUQHPHQG+DDURSHQUXJ VSLQDEL´GD 
en haar rolstoelgebondenheid remmen haar niet in haar
ambities: ze houdt van reizen en volgt de lerarenopleiding
Engels aan de Hogeschool Arnhem/ Nijmegen. In haar vrije
tijd tennist ze via de Esther Vergeer Foundation en gaat ze
regelmatig naar de sportschool.
)ORRULVHHQOHYHQVJHQLHWHUSXUVDQJ=HZHHWSUHFLHVZDW]H
wil en maakt heel bewuste keuzes om haar doelen te bereiken.
¬'HQNQLHWLQEHSHUNLQJHQPDDULQNDQVHQHQPRJHOLMNKHGHQ
dat is wat ze andere jongeren en kinderen graag mee wil
JHYHQ)ORRUGURRPWHUGDQRRNYDQLQGHWRHNRPVWDQGHUHQ
te kunnen inspireren.

JASPER FABER

NAAM:

FLORIS BAATEN
DROOM: PARCOURS AFLEGGEN IN EEN KLIMBOS
LEEFTIJD: 10 JAAR
TENNIST BIJ: TV VIERHOEVEN IN ROOSENDAAL

Floris is een lieve, introverte jongen met een progressieve
spierziekte. Lopen gaat nu al moeizaam. Steeds vaker
merkt hij dat er dingen niet meer zo gemakkelijk lukken.
Toch blijft hij sporten. Rolstoeltennis geeft hem de kracht
om door te gaan. Zo laat hij andere kinderen zien wat hij
allemaal nog kan!
Het is zijn grote wens om een parcours af te leggen in een
klimbos, hoog boven de grond. Stoer, maar niet makkelijk
voor hem. Hij zette een ongelofelijke prestatie neer door in
die bomen te klimmen. Zo zie je maar: sommige dromen
OLMNHQ¬NOHLQPDDU]LMQHLJHQOLMNKHHOJURRW
HUMBERTO TAN

NAAM:

JANÉ DAHRISH
DROOM: BEKENDE HARDLOOPSTER WORDEN
LEEFTIJD: 16 JAAR
TENNIST BIJ: SMASH NEEDE

Jané, geboren in Nederland, ging als 3-jarige met haar
RXGHUVWHUXJQDDU.RHUGLVWDQ7LHQMDDUODWHU LQ YROWURN
zich daar een drama: Jané bleek een tumor in haar knie te
hebben. Halsoverkop besloot het gezin terug naar Nederland
te gaan, zodat Jané de specialistische zorg kon krijgen die
ze zo nodig had. Om de botkanker te bestrijden is haar been
geamputeerd. Jané is en blijft een vrolijk meisje, maar achter
haar glimlach schuilt ook veel verdriet.
Wij leerden Jané in mei 2019 kennen tijdens één van onze
clinics in het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie
in Utrecht. Rolstoeltennis was best een dingetje; Jané was
onzeker: zouden de andere kinderen haar wel accepteren? De
trainer en andere meiden ontvingen haar met open armen, hoe
´MQZDVGDW-DQpKDDOWNUDFKWXLWKHWVSRUWHQHQLVKDUWVWLNNH
ambitieus. Want naast tennissen droomt ze ervan een bekende
KDUGORRSVWHUZRUGHQ*R-DQp

KLAAS JAN VAN DER WEIJ

NAAM:

JERNILIUS MARTINA
DROOM: HELE GOEDE ZWEMMER WORDEN.
LEEFTIJD: 7 JAAR
TENNIST BIJ: TV RAPIDITAS IN NIJMEGEN

Jernilius is de jongste geportretteerde uit deze reeks.
Hij komt uit een sportief en hecht Arubaans gezin. Zijn
twee broers en zus zijn helemaal dol op hem. Als je hem
ontmoet, dan snap je wel waarom: wat een blij mannetje.
Sport betekent veel voor Jernilius. Het heeft hem door
een lastige tijd heen gesleept. Zijn ene been is 25% korter
dan zijn andere been. Hierdoor loopt hij moeilijk. Met zijn
aangepaste schoen en zijn bril werd hij gepest op school.
Buitenspelen met andere kinderen wilde hij liever niet meer.
Door te gaan rolstoeltennissen kreeg hij zijn zelfvertrouwen
weer terug. Dit kan hij wél als de beste.
Inmiddels is Jernilius een echte sportheld. “Nu komt hij thuis
en zegt: papa, ik word niet meer gepest”. Rolstoeltennis,
prijzen winnen met de racerunner, hij vindt het allemaal
even geweldig. Naast tennis en racerunnen droomt Jernilius
ervan een hele goede zwemmer te worden. In water kan
hij soepel bewegen en maakt het niet uit dat zijn ene been
korter is.
TOM BODE

NAAM:

JORDY VAN AARLE
DROOM: IN EEN METAL BAND SPELEN
LEEFTIJD: 20 JAAR
TENNIST BIJ: VLTC IN VELDHOVEN

Zorgzaam en spontaan; zo kun je Jordy het best
omschrijven. Omdat Jordy veel te vroeg geboren
is, had hij geen makkelijke start. Veel onderzoeken,
operaties en een lange revalidatie volgden.
Gewoon sporten bleek lastig voor Jordy, want hij
kan niet lopen zonder stok. Bij toeval kwam Jordy in
DDQUDNLQJPHWGH(VWKHU9HUJHHU)RXQGDWLRQ(HQ
van onze trainers sprak hem aan bij een plaatselijke
horecagelegenheid. Of hij zin had om dat weekend te
komen tennissen? Jordy was meteen enthousiast. Hij
volgt clinics, gaat mee naar open dagen, neemt deel
aan het tenniskamp en is een inspiratiebron voor andere
rolstoeltennis kids op de vereniging.
Jordy is groot fan van de metalband Beast in Black.
Hij speelt zelf ook gitaar en droomt ervan zelf ook in
een metal band te spelen. Muziek en sport geven hem
de drive om te blijven dromen.
ISA HOES

NAAM:

LIZZY DE GREEF
DROOM: NUMMER 1 OP DE WERELDRANGLIJST WORDEN
LEEFTIJD: 15 JAAR
TENNIST BIJ: TV NIEUWE SLOOT IN ALPHEN A/D RIJN

Bij haar geboorte blijkt Lizzy een klompvoetje te hebben.
Na een aantal operaties, veel getob en moeilijkheden is
uiteindelijk haar rechteronderbeen geamputeerd.
Al vrij snel na die ingrijpende operatie begon Lizzy met
rolstoeltennis bij de lokale tennisvereniging. Lizzy was toen
een stil en verlegen meisje. Ze begon met privétraining, want
er waren geen andere kinderen om mee te rolstoeltennissen.
0DDUGDWYHUDQGHUGHLQVWDUWWHGH(VWKHU9HUJHHU
)RXQGDWLRQPHWKDDU-RLQWKH&OXESURMHFWHQ6LQGVGLHQWUDLQW
/L]]\VDPHQPHWDQGHUHNLQGHUHQELM791LHXZH6ORRWLQ
haar woonplaats Alphen a/d Rijn.
Lizzy speelt inmiddels toernooien in binnen- en buitenland;
staat 4e op de wereldranglijst van meisjes onder 18 jaar.
Ze droomt ervan om nummer 1 op de wereldranglijst te
worden en mee te doen aan de Paralympics.
Het is mooi om te zien hoe Lizzy is opgebloeid tot een sociaal
en gedreven meisje met sportieve ambities. We gaan nog veel
KLAAS VAN KRUISTUM

van haar horen.

NAAM:

MATZ BROUWER
DROOM: SNELLE AUTO’S EN KARTEN
LEEFTIJD: 11 JAAR
TENNIST BIJ: TV DE MATEN IN APELDOORN

Matz was altijd een sportieve, gezonde jongen. Tot hij twee
jaar geleden een zeer agressieve ziekenhuisbacterie opliep
en 4 dagen in coma lag. Amputatie van zijn beide benen
was zijn enige redding. De wereld van Matz, zijn ouders en
zijn zusjes stond op dat moment even stil.
Als je Matz nu ziet, kun je je bijna niet voorstellen dat dit
allemaal nog maar zo kort geleden is. Omdat hij altijd al goed
kon sporten heeft hij superveel kracht in zijn bovenlichaam.
Hij is een getalenteerde rolstoeltennisser die zich razendsnel
ontwikkelt. Zijn trainer heeft grootse plannen met hem. Zijn
gedrevenheid en enthousiasme werken aanstekelijk.
0DW]GURRPWYDQVQHOOHDXWRV)RUPXOHHQNDUWHQ+LMKRXGW
ervan om uitgedaagd te worden en zijn enthousiasme kent
geen grenzen.

PATTY BRARD

NAAM:

MAX PASMAN
DROOM: GOUDEN MEDAILLE WINNEN OP DE PARALYMPICS
LEEFTIJD: 10 JAAR
TENNIST BIJ: ATV DE HERTENKAMP IN ASSEN

Max is een rustige, lieve jongen die houdt van rolstoeltennis
en racerunnen. Rennen met een racerunner is een magische
EHOHYHQLVYRRUKHP(HQUDFHUXQQHULVHHQVRRUWORRS´HWV
met drie wielen. Omdat Max cerebrale parese heeft, is hij
rolstoelafhankelijk. Eenmaal aan het racerunnen, verandert
Max in een atleet die zo hard mogelijk wil gaan. Op de
atletiekbaan gaat hij tot het gaatje.
De droom van Max is dan ook om een hele goede atleet te
worden die met zijn racerunner over de atletiekbaan vliegt en
een gouden medaille op de Paralympics wint.
MATHILDE DUSOL

NAAM:

NICK JACOBS
DROOM: FORMULE 1 COUREUR WORDEN
LEEFTIJD: 14 JAAR
TENNIST BIJ: TV RAPIDITAS IN NIJMEGEN

De schrik was groot toen Nick op jonge leeftijd getroffen
werd door botkanker. Een afschuwelijke ziekte waar net
als Nick helaas veel te veel kinderen mee te maken krijgen.
Zijn rechteronderbeen moest hierdoor geamputeerd
worden. Een paar jaar later bleek er ook een tumor in zijn
longen te zitten. Zware behandelingen volgden. Behoorlijk
pittig voor het kleine mannetje. Maar Nick is een vechter.
Gek op rolstoeltennis en nog middenin zijn chemo’s ging
Nick dus toch mee op tenniskamp. En wat een lol had hij
daar. Hij komt uit een sportief gezin, is heel positief en
houdt er van zijn grenzen op te zoeken.
EDWIN SMULDERS

1HWDOV]LMQVSRUWKHOG0D[9HUVWDSSHQODDW1LFN]LHQGDWKLM
niets uit de weg gaat om het maximale te bereiken. Met zijn
SDVVLHYRRUVQHOOHDXWRVGURRPW1LFNHUYDQRPQHWDOV0D[
)RUPXOHFRXUHXUZRUGHQ

NAAM:

ROSA HAGESTEEN
DROOM: POPSTER WORDEN
LEEFTIJD: 9 JAAR
TENNIST BIJ: D.L.T.C. DASH '35 IN DORDRECHT

Natuurlijk droomt Rosa er soms van dat ze gewoon kan
lopen. Zeker omdat de meeste van haar vriendinnetjes en
haar tweelingzusje Sophie wel door de kamer kunnen rennen.
Maar Rosa heeft cerebrale parese, waardoor haar hersenen en
spieren niet goed samenwerken. Daardoor gaat bewegen heel
anders dan ze eigenlijk zou willen en zit ze in een rolstoel.
Rosa is het bewijs dat je door sport zelfvertrouwen krijgt en weer
durft te dromen. Ze speelt heel graag rolstoeltennis, maar haar
grote droom is om popster te worden. Net als de meiden van K3
en haar idool Pink. En dan het liefst eentje die ook nog eens goed
kan tennissen. Ze heeft zangles en staat samen met Sophie elke
ESTELLE CRUIJFF

dag met een microfoon voor de spiegel.
Rosa laat zien dat kinderen met cerebrale parese vaak veel
meer kunnen dan je zou denken. Wij staan versteld van haar
enthousiasme en doorzettingsvermogen. Zet Rosa in de
schijnwerpers en voilà: ze Rosa verandert in een wereldster.
3LQNPRYHRYHU

NAAM:

RUO FENG SOMERS
DROOM: ZWARTE BAND HALEN BIJ JUDO
LEEFTIJD: 12 JAAR
TENNIST BIJ: D.L.T.C. DASH '35 IN DORDRECHT

Ruo Feng verliest snel haar evenwicht, want ze heeft
spastische diplegie aan beide onderbenen en voeten. Dat zie je
vaker bij kinderen met cerebrale parese. Dit zorgt ervoor dat
ze moeilijk kan lopen en staan. Ze laat zich daardoor echter
niet op haar kop zitten. Ruo Feng is een pittig meisje dat heel
goed weet wat ze wil.
Dankzij het rolstoeltennissen heeft deze vrolijke jongedame
geleerd haar grenzen te verleggen en niet op te geven. Ze laat
zich niet tegenhouden door wat ze niet kan, maar focust zich op
wat wél lukt.
5XR)HQJLVHHQVSRUWLHIPHLVMHGLHQDDVWUROVWRHOWHQQLVJHNLV
van judo. Haar droom is om de zwarte band te halen, en waarom
ook niet? Als we zien met hoeveel gemak ze voormalig topjudoka
Edith Bosch vloerde, dan belooft dat veel goeds.

WILLIAM RUTTEN

NAAM:

TESSA DINNESSEN
DROOM: PARALYMPISCH AMAZONE WORDEN
LEEFTIJD: 15 JAAR
TENNIST BIJ: TV RAPIDITAS IN NIJMEGEN

Tessa is een heel energiek meisje dat dol is op paarden en
dressuur. Door zuurstofgebrek bij haar geboorte heeft ze spasme
in haar handen, armen en benen. Daardoor zit ze in een rolstoel.
Paardrijden heeft haar geleerd goed balans te houden. Ze heeft er
ook zelfvertrouwen door gekregen.
Wanneer Tessa op een paard zit, straalt ze kracht uit. Ze is als het
ZDUHppQPHWKHWGLHUZLHQVEHQHQKjjUEHQHQ]LMQ9DQXLWGH
rolstoel moet je altijd naar iedereen omhoog kijken, op het paard
WRUHQMLMERYHQLHGHUHHQXLW+HWLVKDDUGURRPRPQHW]RJRHGWH
ZRUGHQDOV3DUDO\PSLVFKDPD]RQHV6DQQH9RHWVHQ5L[WYDQGHU
Horst, of misschien nog wel beter. Meedoen aan de Paralympische
Spelen of een andere grote dressuurwedstrijd winnen is één van haar
vele ambities.
Tessa houdt sowieso heel veel van sporten. Ze vindt het fantastisch
om iedere week samen met de andere rollers te tennissen. “Je wordt
er misschien fysiek wel moe van, maar mentaal levert het heel veel
op”, vindt ze. Dat is nou de instelling van een topsporter.
SACHA DE BOER

NAAM:

TOMAS RIJNS
DROOM: EEN HELE GOEDE ROLSTOELBASKETBALLER WORDEN
LEEFTIJD: 7 JAAR
TENNIST BIJ: TV DE MATEN IN APELDOORN

Tomas is een heerlijk, ondeugend ventje dat overal voor
WHSRUUHQLV'DW7RPDVFHUHEUDOHSDUHVH VSDVPH KHHIW
en rolstoelgebonden is, houdt hem echt niet tegen. Hij
rolstoeltennist in Apeldoorn en moet altijd heel hard lachen
om de geintjes die zijn trainer met hem uithaalt. Natuurlijk is
hij soms moe na een tennisles, maar hij haalt er zoveel lol uit
dat zijn ogen ervan gaan stralen.
Er is nòg een sport die Tomas onwijs stoer vindt;
UROVWRHOEDVNHWEDO+LMJHQLHWYDQKHWVSHOPDDNWµLQNH
stappen en droomt ervan om een hele goede
rolstoelbasketballer te worden.
MARC DE HOND

De onbevangenheid van Tomas is ontroerend om mee te
maken én geeft hoop. Zijn doorzettingsvermogen is voor jong
en oud een voorbeeld. Toen zijn rolstoel niet optimaal paste,
JLQJKLMJHZRRQGRRUWRWGDWKHWJH´[WZDV1LHWVKRXGWKHP
tegen om gewoon te sporten.

(VWKHU9HUJHHU)RXQGDWLRQ
Papendallaan 60
9'$UQKHP
info@esthervergeerfoundation.nl
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