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Het is koud, deze maandag-
avond op de atletiekbaan
van AV Sprint. Geen van

de aanwezige racerunners lijkt zich
iets aan te trekken van de lage
temperatuur. En Robbe Douven
(20) nog wel het minst. ,,Hij mist
geen enkele training”, zegt zijn
begeleidster. ,,Al komt de regen
met bakken neer, Robbe wil spor-
ten.” Omdat hij al in zijn racerun-
ner zit, weg van zijn rolstoel met
spraakcomputer, kan hij zich op de
baan woordelijk niet uiten. Maar
zijn gezicht spreekt boekdelen. 

,,Blij”, is het eerste dat hij na af-
loop van de training en weer in
zijn stoel gezeten, zegt. Een race-
runner is een soort driewielfiets,
zonder pedalen en met een borst-
steun. De club in Breda is afgelo-
pen zomer gestart en zoekt nog
nieuwe leden. De harde kern be-
staat op dit moment uit trainster
Mies Kuipers, Robbe Douven,  
Denise Wijnbergh en de pas zeer
recent aangesloten Gerda Hop-
penbrouwers. 

,,In oktober liep ik nog de halve
marathon”, vertelt Hoppenbrou-
wers tussen een van de oefeningen
door. ,,Als gevolg van artrose gaat
dat niet meer. Zwemmen en fiet-

sen is niets voor mij, dus het was
een uitkomst toen ik hoorde dat ik
hier kon aansluiten bij het racerun-
nen. Er wordt nog even gelachen
om het verhaal dat Hoppenbrou-
wers bij trainster Mies Kuipers, die
ze al jaren kent, aanklopte omdat
ze iets voorbij had zien komen
over ‘spacerunnen’. 

De dames Wijnbergh en Hop-
penbrouwers hebben elkaar in
korte tijd helemaal gevonden.
Sinds Denise Wijnbergh een be-
schadiging aan haar hersenstam

opliep na een embolie, probeerde
ze verschillende sporten. Zowel
roeien als handbiken bleken te be-
lastend voor haar pols. Recent
maakte ze de overstap van Etten-
Leur naar Breda. Aan Gerda Hop-
penbrouwers heeft ze, behalve een
gezellige clubgenoot, ook een ge-
ducht trainingsmaatje. ,,Heb je
niet gehoord wat ze zei? Zij liep
vorig jaar nog de halve marathon”,
aldus Wijnbergh. 

De training bestaat deze avond
uit de gebruikelijke warming-up,
gevolgd door enkele oefeningen
zoals slalommen en een opdracht
waarbij de deelnemers zich met
twee benen moeten afzetten in
een rij ringen. Een memory-
variant waarbij de deelnemers af
en aan het speelveld inrijden zorgt
voor het spelelement. Daarna
wordt er op de baan nog even
recht-toe-recht-aan gebiked. De

trainster benadrukt dat het bij de
groep racerunners van AV Sprint
draait om prestatie. ,,Natuurlijk,
ieder op zijn of haar eigen niveau”,
verduidelijkt ze. ,,Maar of je nou
veertig meter of tien kilometer af-
legt, het doel blijft jezelf verbete-
ren. We benaderen de training zo-
als elke andere atletiektraining.”

Binnen de vereniging bestaan
ook sportgroepen waar voor men-
sen met een beperking de moge-
lijkheid bestaat om lekker te be-
wegen zónder ambitie, maar dat
geldt niet voor de racerunners.
,,Over vier jaar, bij de spelen in Pa-
rijs, is racerunning een officiële
sport”, zegt de trainster. ,,Hoe leuk
zou het zijn als we als AV Sprint
daar met een van onze sporters
kunnen aantreden.” Hoewel race-
running alle potentie heeft om
een grote sport voor een brede
doelgroep te worden, gelden er ten
aanzien van deelname aan de Pa-
ralympische Spelen specifieke
voorwaarden.

� Denise Wijnbergh traint met
een speciale racerunner. 
FOT0 RON MAGIELSE/PIX4PROFS

� Robbe Douven mist geen 
training. FOTO MARTIJN SCHRAVEN

Racerunners zetten vol in 
op competitie

Op de atletiekbaan van AV Sprint in Breda
traint een clubje mindervaliden
wekelijks met een racerunner. Het zijn
ambitieuze sporters met deelname aan
de Paralympische Spelen als doel.

� Denise Wijnbergh. 
FOTO RON MAGIELSE/PIX4PROFS

De deelnemers doen
een opdracht waarbij
zij zich met twee
benen afzetten 
tegen een rij ringen

40
■ Het maakt niet uit of je 40
meter of 10 kilometer aflegt, het
doel blijft jezelf verbeteren. De
training bij AV Sprint wordt be-
naderd als elke andere atletiek-
training.

Racerunning is een groeiende
sport die op steeds meer
plekken in Nederland beoe-
fend wordt. In Breda vinden
de trainingen plaats op maan-
dagavond. Ook AV Achilles in
Etten-Leur (dinsdagen en
donderdagen) en AV Spado in
Bergen op Zoom (woensda-
gen) bieden trainingsfacilitei-
ten voor racerunners. 
Kijk voor meer informatie op
de onderstaande sites:
� avsprint.nl, avachilles.nl,
spado.nl

Meedoen?

   de buitenlucht is leuk en gezond. Wekelijks bezoeken we een training in West-Brabant
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