
	

	
	

	
Van de secretaris 
 
Slapeloze nachten   
Het is de 2e nacht in Heumensoord.  
Ik lig in het bovenste deel van een van de 8 stapelbedden in mijn 
compartiment; mijn slaapzak tot aan de kin dichtgeritst en mijn 
capuchon strak over mijn oren getrokken. Brrrrrr……wat is het 
koud. Ik hoop dat ik wat beter slaap dan gisteren. Vrijdag geen 
oog dicht gedaan vanwege de onwennigheid aan mijn - jaren niet 

meer gebruikte - slaapzak te liggen en de kletterende regen op het zeil van die 
immense tent, waar honderden sporters en vrijwilligers  dit weekend lopen, liggen, 
slapen, douchen, plassen en poepen.    
De openingsceremonie lijkt alweer ver weg. ‘Heb 
je even voor mij…..?’ galmt nog steeds door mijn 
hoofd. Op een paar observatoren na, waaronder 
Marc, Ludo en René, loopt de rest van Smash 

door het goed 
gevulde 
Goffertstadion de 
polonaise.  Ja, laat 
dat maar aan Frans 
Bauer over…… een 
feestje bouwen.  
Ik slaap nog steeds niet. ‘Logistiek is alles goed geregeld 
hier’, mijmer ik. Talloze vrijwilligers in het  Olympisch 
dorp zorgen er voor dat alle hongerige monden binnen 
no time worden gevoed. Spaghetti, rijst, mét of zonder 



vlees. Snel en makkelijk.  
‘Wie snurkt hier nu zo? Is het Bab of komt het geluid uit de hoek waar Leny ligt?’ Wat 
een heerlijk sportfestijn was het 
trouwens vandaag op de 
tennisbanen van TV Quick in 
Nijmegen. Een beetje krappe 
planning,  maar de dames van de 
wedstrijdtafel kwijten zich 
meesterlijk van hun taak. Onze 
Smashers spelen voor wat ze 
waard zijn …… en dat is veel. De 

Oranje jubileumshirtjes doen het prima.  
‘Wie ligt er onder mij zo te draaien? ‘ 
Het stapelbed schudt op zijn 
grondvesten. ‘Is het Joshua of Julian?’ 
In het halfduister hang ik in mijn 
vastgedraaide slaapzak over de rand 
van het bed. ‘Hé, er ligt helemaal 
niemand onder mij.’ Het schudden blijkt 

te worden veroorzaakt door de wiebelende vloer. Als er twintig meter verderop 
iemand loopt te stampen, stuiter ik bijna uit mijn bed.  
Op mijn lippen komt een glimlach wanneer ik terugdenk aan de 
foxtrot van Yolanthe en Frank. Ik wist niet dat hij zo goed kon 
dansen. De Hollandse feestavond was geweldig. Casper was op 
handtekeningenjacht, sommigen stonden de hele avond te swingen 
op Nederlandstalige muziek en andere Smash-leden zaten gezellig 
te mens-erger-je-nieten op het terras naast de feesttent.  
Het is inmiddels  4.00 uur in de ochtend en heb het nog steeds 
steenkoud. Ik kijk uit naar de dag van morgen, nou ja, zeg maar 
vandaag.  De tweede dag van het tennistoernooi. Ik weet zeker dat 
wij prijzen gaan pakken en daarna weer een geweldige leuke 

terugreis zullen hebben met 
Ton.  
Het is 6.25 uur als ik in 
eindelijk in slaap dreig te vallen, totdat ……… 
uit het andere compartiment een vreselijk 
geschreeuw weerklinkt. André Smit denkt dat 
hij een wekker is en maakt iedereen wakker 
met de yell van  
 
 

Cynthia: “……MASH, MASH, MASH,  
WIJ ZIJN SMASH EN WIJ DOEN  ONS 
BEST…….” Guus schrikt wakker en gilt 
dat André zijn kop moet houden.  
Ik was al wakker.  



 
 

Al met al hebben we een spetterend sportweekend met 27 tennisatleten en 13 
begeleiders gehad. Het waren sportieve Special Olympics in Nijmegen, waar de 
emoties van links naar rechts en van beneden naar boven vlogen; vreugde, verdriet, 
spanning, frustratie, boosheid, vrolijkheid, enthousiasme, geluk, vermoeidheid, 
nervositeit, opluchting, teleurstelling, tevredenheid, trots. Met elkaar één grote, 
warme Smashfamilie.  
Dank aan : 
Jos en Louise, die zich vanaf oktober hebben ingezet 
voor dit sportevenement en ervoor gezorgd hebben 
dat uiteindelijk deze Spelen – met af en toe kunst en 
vliegwerk – soepel zijn verlopen.  

Janny die zich, met altijd een 
opgeladen accu, bekommerde om het 
wel en wee van de leden. Niets is voor 
haar te gek en voor ieder probleem heeft ze een 
oplossing paraat. 
John. De leden waren blij met je als even de 

stramme spieren losgemaakt moesten 
worden. 
De studenten van het Nova college. 
Door hun inzet konden we met de hele 

groep in de bus. 
Ton. Tja alleen met een bus kom je niet in 
Nijmegen. Gelukkig was Ton zo aardig om 
ons veilig heen en weer terug te rijden. 
Leny, Eveline, André, Frans, Koja, 
Janneke, Sandra en Bep, die allen op hun 
eigen wijze een 
geweldige bijdrage 
hebben geleverd in de 
begeleiding en op de 
tennisbaan. Zonder 
jullie is zo’n 

sportweekend niet mogelijk. 
 



Carlo en Leny, voor het – letterlijke – warme onthaal bij HBC. De kroketten, patat, 
pizza’s en saté gingen als koek naar binnen! 
 
 
En natuurlijk onze sporters! Wat 
hebben jullie het geweldig gedaan. 
Met jullie enthousiasme, inzet, 
sportiviteit, saamhorigheidsgevoel 
waren het Special Olympics om 
nooit te vergeten. 
 
Yolanthe 
 


