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door Joany Bouwhuis

HOLTEN/MARIËNHEEM – Hij is nog
wel een klein beetje overdonderd,
maar kijkt er vooral erg naar uit.
Samen met zijn hond Kyra doet
Gerald Velner mee met de Para
Agility World Cup in Hongarije.

Van 5 tot en met 8 september is
het Para Agility World Cup (PA-
WC) in het Hongaarse Gyula. Bij
dit evenement binden baasjes
met een beperking met hun hon-
den de strijd aan. Dat gebeurt via
allerlei behendigheidsopdrachten.
Het was puur toeval dat Gerry Ba-
relds, coach van het Nederlands
Para Agility Team, Gerald Velner
uit Mariënheem opmerkte. Nota
bene tijdens zijn eerste wedstrijd
in Coevorden.
,,Ze zat in de hoofdjury van de
wedstrijd en riep om dat Gerald
na zijn rondje bij haar moest ko-
men”, weet Jacoba, de vriendin
van Gerald, nog. De Mariënhemer
zelf: ,,Ik dacht dat ik iets fouts had
gedaan. Toen vertelde ze dat ik
mee mocht naar het WK Para Agi-
lity. ‘Wat is dit?’ dacht ik.”
Ook zijn coach Verena Boom, van
Hondenschool Boom in Holten,
was aangenaam verrast. ,,Voor
ons team is het de eerste keer dat
we met een WK meedoen. We ne-
men wel veel deel aan wedstrij-
den, maar zoiets hebben we nog
niet eerder gedaan. Voor ons is dit
een leuke ervaring en een mooie
uitdaging”, aldus Verena.
Door een ongeval met een mes in
zijn arm zijn de spieren van Ge-
rald ‘doorgestoken’. ,,De kracht in
mijn rechterarm komt nu wel te-

rug, maar de fijne motoriek is
weg. Je ziet ook dat mijn vingers
zijn krom gegroeid”, legt Gerald
uit. Het was eerst flink wennen
met zijn beperking. ,,Ik was altijd
rechts en toen moest alles opeens
met links. Darten deed ik graag,
maar de pijltjes landden eerst niet
op het bord”, vertelt hij lachend.
Er wordt druk getraind door
hond en baas om het zo goed mo-
gelijk te gaan doen tijdens de
World Cup. Er zijn vier onderde-
len over de dagen verspreid. ,,Je
hebt hoogsprong”, somt Gerald
op en Verena vult aan: ,,Je hebt
een vast parcours en ook een spel.
Ja, dat laatste zou je als een soort
wipe-out voor honden kunnen
zien.”
Door een slurf heen sprinten, ba-
lanceren over de ‘kattenloop’ en
zigzaggend om paaltjes heen ren-
nen; er wordt nogal wat gevraagd
van de honden. De enthousiaste
en energieke Kyra en Gerald wa-
ren al aan het trainen voor wed-
strijden, de laatste weken wordt
er extra hard gewerkt voor het PA-
WC. De vuurdoop voor beiden
was tijdens een wedstrijd voor de-
butanten op 16 juni in Coevorden.
,,Het was echt toeval dat Gerry Be-
ralds daar was en Gerald scoutte”,
vindt Verena en vervolgt: ,,We
trainen ook regelmatig met haar
en krijgen nuttige tips. Gerry

heeft zelf een beperking, dus ze
weet hoe het is om dan met een
hond te trainen.”
Gerald krijgt allerlei adviezen om
samen met Kyra nog zo’n twee
maanden goed te trainen voor de
World Cup. ,,In het begin werk je
wel veel met je stem om je hond
aan te sturen. Maar ik moet probe-
ren met mijn hele lichaamstaal
Kyra te leiden door alle obstakels.
Dat is even trainen, vooral voor
mijn rechterarm”, merkt Gerald.
Zo is er de Finse wissel. Hierbij
zwaait het baasje op een bepaalde
manier met zijn armen om de
hond aan te sturen een grote
bocht te maken. ,,Je kunt niet al-
tijd meelopen. Als je op een cen-
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HEINO – Van der Schaaf sprak met
de aannemer af dat deze de zwa-
re, metalen kluisdeur intact laat.
,,Dat leek ons een mooi aanden-
ken aan de periode dat in dit ge-
bouw een bank zat.’’ Achter die
kluisdeur bevindt zich ook de
wand met privé-kluisjes. Aan het
slijpsel op de vloer is te zien dat
van sommige kluisjes de sleutel
was zoek geraakt; de sloten wer-
den er uitgeboord om ze te ope-
nen. Van der Schaaf: ,,Er zit echt
niks meer in, dat hebben we wel
even nagekeken.’’ De Rabobank
liet ook flink wat inventaris - kas-

ten, bureau’s, lampen - in het ge-
bouw achter. Spullen die de stich-
ting met de koop van het pand
overnam. Het meubilair werd op-
geslagen in het leegstaande, oude
gemeentehuis, pal naast het Rabo-
pand. ,,De ruimte daar werd ons
aangeboden door SallandWonen,
eigenaar van het gemeentehuis’’,
zegt Van der Schaaf die blij met
het aanbod was. ,,We kunnen dat
meubilair straks goed gebruiken.’’
Frits Lindeboom, ook lid van het
stichtingsbestuur gaat er vanuit
dat het volledig strippen van het
Rabopand drie weken in beslag
neemt. ,,Meteen na de bouwvak
gaan de aannemer en installateur

aan de slag in het gebouw. We re-
kenen er op dat op 1 oktober alles
klaar is.’’ De stichting gunde de
klus aan lokale ondernemers -
bouwbedrijf Hoppen en installa-
tiebedrijf Willemsen. Met deze
ondernemers is afgesproken dat
als ze met onderaannemers wer-
ken dat ook weer lokale bedrijven
zijn. In de nieuwe situatie heeft
het dorpshuis straks vier hoofdge-
bruikers: Rabobank (die de geld-
automaten handhaaft), Carinova,
Wereldwinkel en de stichting
Dorpshuis Heino. Bij de stichting
hebben zich al 8 gegadigden ge-
meld die ruimte in het gebouw
willen gebruiken.

Ik moet proberen
met mijn hele
lichaamstaal Kyra
te leiden door alle
obstakels

Puur toeval dat Gerry Ba-
relds, coach van het Neder-
lands Para Agility Team, Ge-
rald Velner opmerkte.

Gerald Velner

Stammenoorlog
door Matthijs Oppenhuizen

O wonderschoon Willy Dobbe-
plantsoen, teder gelegen aan de
Kortrickvijver in Olst. Vogels ver-
zaken hier nooit in hun getjilp en
de zon richt haar mooiste stralen
hierop. Maar zelfs dit paradijs
kent problemen, een stammenoor-
log is het. In de krant van gisteren
kon u lezen dat de heren Peelen
en Koudijs trots meldden dat de
renovatie van het Willy Dobbe-
plantsoen is afgerond. De heren,
lid van de befaamde herensocië-
teit Voorheen De Nuts Neut die al
jaren trouw zorg draagt voor dit
plantsoen, hebben de begonia’s in
de perken ingewisseld voor afri-
kaantjes. „Onderzoek in de archie-
ven leerde ons dat er vroeger al-
tijd afrikaantjes stonden. Met ons
historisch besef en gevoel voor be-
waren van het weinige cultuur-
goed dat Olst rijk is, hebben wij
de aloude afrikaantjes terugge-
plaatst”, zegt Koudijs.
Kort daarna kreeg ik een e-mail
van Reint Eilerts. Hij is één van
de drie Regenten van de herenso-
ciëteit. Eilerts bevestigt dat in de
eerste jaren van het Willy Dobbe-
plantsoen (aangelegd in 1997) afri-
kaantjes de perkjes sierden. „Een
plantje met frisse fleurige bloem-
pjes en een bijzonder hoog truttig-
heidsgehalte”, zegt hij. „En voor
sommigen een ode aan hun zo ge-
liefde vorstenhuis. In de loop der
jaren bleek dit plantje niet be-

stand tegen de ontberingen
van een publiek plantsoen. De
laatste jaren plantten hoofd-
bloemperkbeleid Beumer en
zijn rechterhand Oerlemans
geen afrikaantjes meer en zijn
ze overgegaan op de begonia.”
Een rationale keus, maar harts-
tocht laat zich niet gijzelen
door argumenten. „Vanaf het
moment dat is overgegaan naar
de begonia is er onder de leden
van Voorheen De Nuts Neut
een strijd ontketend tussen de
Afrikaners en de Begonianen”,
zegt Eilerts. „De Afrikaners wil-
len de afrikaantjes terug en de
Begonianen strijden voor be-
houd van de begonia. Deze
strijd wordt al jaren gevoerd in
de vorm van felle, doch recht-
vaardige discussies, waarbij
men de tegenpartij met al dan
niet steekhoudende argumen-
ten probeert te overtuigen.”
Nu zijn dus de begonia’s ver-
vangen door afrikaantjes, zon-
der dat de discussie was beëin-
digd. De Regenten houden
daarom nu de adem in. „Wat
de reactie van de Begonianen
zal zijn, is niet bekend, maar
het baart zorgen. De Regenten
onderzoeken de zaak en probe-
ren onderwijl de gemoederen
te sussen.”
Laten wij hopen dat dit niet
ontvlamt in een burgeroorlog,
dat de heren elkaar niet met
klappertjespistolen en ook niet
met de moeder aller waterpis-
tolen (‘super soaker’) bestrij-
den. Dat het plantsoen niet ver-
andert in een slagveld waar de
geur van zweet, tranen en kaas
voor bij de lunch penetrant
aanwezig is. Heren, blijf rede-
lijk. Een vredespoging: er zijn
twee perkjes, dus kan één met
afrikaantjes worden gevuld en
de ander met begonia’s. Zo
wint en verliest iedereen.

Eerste wedstrijd
Gerald Velner en zijn hond Kyra
trainen druk voor Para Agility World
Cup in Hongarije
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PARA AGILITY WORLD CUP

Kluisdeur in dorpshuis herinnert
straks aan voormalige bankgebouw
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� De heer Peelen in het Willy Dobbeplantsoen. De begonia’s zijn vervangen
door afrikaantjes, het begin van een stammenoorlog? foto Erik Koudijs
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traal punt gaat staan, moet je met
jouw lichaamstaal de hond door
het behendigheidsparcours lei-
den”, legt Gerald uit.
Intussen zijn er acties opgezet om
geld in te zamelen om de reis
naar Hongarije te bekostigen. ,,Zo
is er een flessenactie op Dabeko
Dalfsen, het bedrijf waar ik werk,
en staat er in café Koenjer een pot
waar iedereen een vrije gift in
kan doen”, werft Gerald. Hij heeft
geen idee hoe hij het zal doen op
het WK. ,,Iik laat alles op me afko-
men en ga ervan genieten”, glim-
lacht hij.

RAALTE – De politie heeft maan-
dagmiddag op de Heinoseweg in
Raalte een 14-jarige jongen uit
Zwolle aangehouden. Agenten
zagen hem over de Heinoseweg
rijden terwijl hij geen helm
droeg. De scooterrijder had geen
rijbewijs en kon zich niet legiti-
meren. Daarnaast stond de scoo-
ter als gestolen geregistreerd. De

Zwollenaar werd voor verhoor
overgebracht naar het politiebu-
reau. Daar bleek dat hij ook een
kleine hoeveelheid drugs bij
zich had. Hij krijgt een boete
voor rijden zonder rijbewijs en
helm. Voor het in bezit hebben
van de scooter en softdrugs
wordt proces-verbaal opge-
maakt.

In 2002 werd de eerste Para Agili-
ty World Cup (PAWC) gehouden;
behendigheidsport voor honden
waarbij de handler (baasje red.)
een lichamelijke of visuele beper-
king heeft.
De actieve para-atlete Susan Rek-
veld was daarvan de initiator. Zij
beoefende vanaf 1996 de behen-
digheidsport voor honden bij een
vereniging voor validen.
Het International Mix & Breed
Championship Agility (IMCA) or-
ganiseerde al voor valide handlers

kampioenschappen. Rekveld bena-
derde deze organisatie met de
vraag of er ook een wereldkampi-
oenschap voor invalide handlers
opgezet kon worden.
De eerste PAWC was in 2002 een
feit en Rekveld is één van de orga-
nisatoren en ze is actief deelneem-
ster.
Gerry Barelds is coach van het Ne-
derlandse Para Agility Team,
waarvan de Mariënheemse Ge-
rald Velner één van de teamleden
is.

RAALTE/LUTTENBERG – In het on-
derkomen van de vrijwilligers
van kibboets Ein Haslosha in Is-
raël hangt sinds afgelopen week-
einde een klein Raalter monu-
mentje. Een plaquette met twee
mini-klompjes, met elkaar verbon-
den met de Nederlandse drie-
kleur, en daarop een tekst die her-
innert aan Carlos Chavez uit
Equador. Deze jonge vrijwilliger
werd in 2008 dodelijk getroffen
door een sluipschutter vanuit Ga-
za toen hij op het land werkte.
De plaquette werd aangeboden
door Raaltenaar Richard Wool-
derink. In 1976 was ook hij ruim
drie maanden in deze kibboets
als vrijwilliger werkzaam. Zijn fo-
to van drie Nederlandse vrijwilli-
gers tijdens de viering van Purim

(vergelijkbaar met ons carnaval)
won de eerste prijs in een foto-
wedstrijd van de Kibbutz Volun-
teers Program Center. Dat leverde
hem gratis deelname aan de ‘vo-
lunteers reünie’ van 2013 op en
bracht hem in juni in Israël. De
plaquette is gemaakt door klom-
penmaker Martin Dijkman uit
Luttenberg. ,,Al ben ik al jaren
niet meer in mijn kibboets ge-
weest, via Google zocht ik regel-
matig naar nieuwtjes. Zodoende
vond ik een nieuwsfilmpje over
dit tragische voorval. Chavez
werd in de rug geschoten en over-
leed enkele dagen voordat hij 21
jaar werd”, zegt Woolderink. „Het
leek mij passend om in plaats van
een of ander cadeau uit Neder-
land iets aparts mee te brengen,

ter herinnering aan Chavez.”
Tijdens de eerste Leontien’s La-
dies Ride stond Woolderink met
zijn standje van distilleerderij La-
zarus naast Martin Dijkman. „Uit-
eindelijk kozen we voor een hou-
ten ondergrond waarop een tekst
gebrand werd. Twee mini-klomp-
jes met de tekst ‘You never walk
alone’ en verbonden door een
strikje met de kleuren van de Ne-
derlandse vlag.”
De reünie bracht Woolderink en
de andere reizigers op diverse
plekken in Israël. „We bezochten
de grens met Libanon en Syrië,
waar zoals later bleek, de VN-post
diezelfde dag veroverd was door
rebellen. De rook die we zagen op
het land was van granaatinslagen
van eerder die ochtend.”

RAALTE – Een poging van een
26-jarige man uit Wierden om
te ontsnappen aan de politie, is
mislukt. Dinsdag werd hij op de
Zompstraat in Raalte aangehou-
den door de politie, omdat hij
zonder gordel om in zijn auto

reed. Tijdens het aanspreken
stapte de bestuurder uit en ren-
de weg. De agenten waren snel-
ler en konden de man aanhou-
den. Later bleek dat hij geen gel-
dig rijbewijs heeft. Proces-ver-
baal wordt opgemaakt.

RAALTE – Flierefluiter-eigenaar
Gerard Pronk moet vijfduizend
euro betalen. Het is een onvoor-
waardelijke straf. Als hij niet be-
taalt, moet de uitbater van de
speelboerderij aan de Raarhoeks-
weg zestig dagen de cel in. Dat
heeft het Gerechtshof in Leeuwar-
den gisteren bepaald.
De uitspraak is in meerdere op-
zichten opmerkelijk. Eerder werd
Pronk nog vrijgesproken van het
hem door het openbaar ministe-
rie ten laste gelegde. Volgens het
OM heeft Pronk in februari 2012
de zegels verbroken die waren ge-
plaatst op de hekken rondom de
uitbreiding van de speelboerderij.
De gemeente had een bouwstop
opgelegd en de boel verzegeld,
Pronk zou de zegels hebben ver-
broken en het hek genegeerd.
De rechtbank in Zwolle vond dat
niet wettig en overtuigend kon
worden bewezen dat de onderne-
mer annex leraar zelf de zegels
had verbroken en sprak hem vrij.
Het openbaar ministerie had geen

twee weken nodig om zich te be-
denken en tekende beroep aan.
Dat beroep diende bij het Hof in
Leeuwarden.
Tijdens die zitting, eiste het open-
baar ministerie een geldstraf van
drieduizend euro en een voor-
waardelijke celstraf van twee
maanden met een proeftijd van
twee jaar. Ook in het licht van de
eis is de uitspraak opmerkelijk.
Gezien de aard van het conflict -
aldus de motivatie van het Hof -
is besloten geen voorwaardelijke
celstraf op te leggen maar een ho-
gere geldboete. Juist gezien de ge-
schiedenis en reputatie van Ge-
rard Pronk met betrekking tot re-
gelgeving en handhaving, had het
OM om een voorwaardelijke straf
plus proeftijd gevraagd.
Overigens is de bouwstop voor de
uitbreiding van de Flierefluiter al
lang opgeheven en heeft Pronk
sindsdien hard gewerkt. Er is een
hal van 62 meter bij 22 meter ver-
rezen waar kinderen bij slecht
weer binnen kunnen spelen.

Mijnplein

In de Stentor van afgelopen zater-
dag las ik het bericht over de be-
zoldiging van enkele schoolbe-
stuurders van Mijnplein die een
organisatie aansturen van 22 scho-
len in over het algemeen rustige
kleine kernen in het mooie Sal-
land. Nu ben ik de laatste die
vindt dat iemand met ongekende
capaciteiten en/of verantwoorde-
lijkheden niet een fatsoenlijk bij-
behorend salaris zou mogen ver-
dienen. Maar vliegen we al niet ja-
ren (decennia) uit de bocht met
overheids (gerelateerde) medewer-
kers die van ons belastinggeld de
hoofdprijs krijgen (wat stelt de
Balkenende-norm nog voor?)? Is
er dan geen zelfreflectie bij desbe-
treffende personen; kijken ze niet

om zich heen en zien dat een le-
raar in hun basisonderwijs met 25
jaar ervaring 1/5 van dit salaris ver-
dient? Zien ze dan niet dat een
burgemeester van een stad boven
de 375.000 inwoners nog onder
het genoemde niveau van de Mijn-
plein bestuurders zit? Als je dit
verhaal leest en afzet tegen het ac-
tuele nieuws dat D66 pleit voor
nog meer geld voor het onderwijs
in ruil voor steun in de Eerste Ka-
mer om een bezuiniging van 900
miljoen er door te krijgen, dan
vrees ik dat wij hier in Nederland
een voedingsbodem creëren voor
anarchistische ontwikkelingen zo-
als in Turkije, Brazilië en elders in
de wereld.
We moeten bezuinigen in dit
land en ik stel voor dat we begin-
nen bij het onderwijs door het
management te reorganiseren en
meer geld naar de basis van deze
organisatie laten vloeien. Als we
dit goed georganiseerd hebben,
dan is het een kwestie van kopië-
ren voor de gezondheidszorg, en
de landelijke, provinciale en ge-
meentelijke overheden.

J.E. Roetert Steenbruggen
Wijhe

Brieven (niet langer dan 200 woor-
den) richten aan de Stentor, editie
Salland, Botermakerstraat 7, 8102
CW in Raalte of salland@destentor.nl

d al meteen raak

Lezersbrieven

Pronk bestraft
voor negeren hek

Eerste PAWC in 2002

Jongen heeft gestolen scooter en drugs

� Gerald Velner en hond Kyra oefe-
nen bij hondenschool Boom voor
het WK. foto Ronald Hissink

Politie verslaat overtreder in de sprint

Monumentje uit Raalte nu in Israël


