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Maandag 
Aankomst op Schiphol, we verzamelen ons en na 30 minuten wachten kunnen we 

inchecken en tas inleveren. Na wat navragen voor rolstoel begeleiding gingen we 

richting de douane daar mochten we als prioriteit door Lopen/rollen. Geen 4 uur 

lange rij dus      . We hebben een uur de tijd voor een broodje eenmaal bij de gate 

horen we over de vertraging die we hebben van ongeveer 1 uur. Ondanks de 

vertraging zit de stemming er goed in. Na een goede vlucht komen we rond 21.30 aan 

in Cairo. We voelde ons net een attractie; iedereen wil met ons op de foto’s elke gang 

opnieuw, eenmaal met de koffers richting de bus ging best snel, in de bus lang 

moeten wachten voor we richting hotel gingen. Onderweg hele beleving, 3 mensen 

op 1 motor, links rechts ingehaald worden, mensen lopend op de snelweg, tegen 

verkeer inrijden, geen licht aan, maar onderweg ook 2 Pyramides gezien. Rond 

01.00uur ’s nachts zijn we aangekomen in het hotel waar iedereen gelijk het wifi 

wachtwoord  wil, want internet en bellen is nogal duur hier. We hebben hele ruime 

kamers goede bedden, koelkast ziet er allemaal top uit. De douche kan er mee door. 

 

Dinsdag 
Na lange dag en kort nachtje van 6 uurtjes mogen we om 8 uur ontbijten. Iedereen 

op tijd behalve Menno onze coach… Na het ontbijt de rolstoelen zoeken en uitpakken. 

Die waren al eerder naar Egypte wegens gebrek aan laadruimte. Uitgepakt gelijk 

beginnen aan een training van 45 minuten. Best zware vloer maar motivatie en tempo 

was goed hoog, de eerste training. Na de eerste training even pauze en om 12.30 had 

ik een interview op de radio van omroepbollenstreek.  

Ook hebben we Classificatie daarna zijn we er helemaal klaar voor. Ook de tweede 

training verliep goed. Het is heel gaaf om dit allemaal mee te maken. 



 

Woensdag. 
De wekker gaat vroeg maar we hebben het er 

voor over en we staan dan ook allemaal om 7uur 

paraat voor de training. We zijn namelijk in 

Egypte en vandaag is de enige kans om de 

Pyramides te bekijken. Na het douche en ontbijt 

staan we om 9 uur bij de bus. Op naar de 

Pyramides en sfinx van Gizeh. Het heeft 

allemaal wat voeten in het zand om alles te 

regelen. Wat voel je je klein, het blijft een 

wonder hoe ze dit vroeger hebben gemaakt. Te weten dat ze vroeger helemaal glad 

en glanzend uitzagen een groot wonder. Helaas naar binnen of heel dichtbij kwamen 

we niet maar ook dit pakt niemand ons meer af. Een half uurtje is dan ook zo voorbij.  

’s Middags was het weer tijd om training. Met een goed gevoel eindige we de training 

en zijn helemaal klaar voor morgen. 

 

Donderdag. 
Eerste wedstrijd gewonnen, veel spanning 

veel nieuwe mensen in het team allemaal 

even sfeer proeven, zelf nog een aantal 

minuten mogen spelen. Wat een heerlijk 

gevoel is dat om het de tegenstander zo 

moeilijk mogelijk te maken om te scoren. 

2de wedstrijd was tegen Brazilië daar 

spelen ze al langer 4 x 4. Veel snelheid en 

tactisch beter. Hoe makkelijk draaien die 

Brazilianen om een tweepunter te scoren,  waardoor we helaas verloren.  

De rest van de dag doe je rusten, eten, voorbereiden. Team besprekingen, evaluaties. 

Wedstrijden van de tegenstanders analyseren. Kortom je zit je geen moment te 

vervelen en bent ’s avonds nog vol adrenaline. Dus nog even na kletsen op de gang 

met de wifi. heel gezellig, maar wel jammer dat er geen wifi op de kamer is.   

 

Vrijdag 
Vandaag zijn we vol hoop en vertrouwen we zijn op koers van een medaille. Wij 

hobbyiste die het spelletje zo leuk vinden, Tegen teams die de sport professioneel  

beoefenen. Begonnen we vol goede hoop en vertrouwen aan de dag.  

 

 

 

 



Voor ons is 4 x 4 een nieuwe opzet, andere 

regels dan we gewend zijn. Waardoor we 

eigenlijk overklast werden door de 

tegenstanders. De regel van tweepunters 

nekte ons. Maar er werd alles gegeven en een 

traantje gelaten.  

’s Avonds wordt dat snel vergeten en zitten 

we lekker buiten 25°, kleine pub quiz met een 

colaatje en veel gelach. 

 

 

Zaterdag 
Vandaag maar één wedstrijd dus we beginnen de dag met een heerlijke training. 

Ondanks het verlies van gisteren zijn we weer helemaal opnieuw opgeladen en klaar 

voor de strijd tegen Egypte. Egypte die na de afgelopen 4 wedstrijden 2de staat. We 

bereiden ons tot in de puntjes voor. Door even de sauna en het mini zwembad op te 

zoeken. De spieren even te ontspannen voor we er vol tegen aan gaan na een kleine 

sport maaltijd zijn we om 19uur klaar voor Egypte. We hebben veel geleerd van de 

vorige wedstrijden, dit kunnen we nu goed toepassen. Daardoor spelen we heel sterk. 

Helaas door de snelheid van Egypte worden we toch overklast. Zuur gevoel maar 

progressie is er wel. Morgen zullen we er alles aan gaan doen om 5de te worden.  

 

Zondag. 
Voor het eerst uitslapen nou ja kunnen we dat eigenlijk wel? Vandaag doen we een 

beetje rustig aan. We hebben even wat meer tijd 

voor ons zelf. Heerlijk even buiten zitten 30°, omdat 

de lucht droog is voelt het heerlijk. We zitten wel 

echt opgesloten in het complex overal hekken 

omheen. Om 14.15 zijn we klaar voor onze laatste 

wedstrijd. Oprijden in een lijn, even naar voren 

rijden als je naam genoemd. Dan gearmd luisteren 

naar het volkslied. Iedereen kan zich opstellen en 

dan het grote aftellen beginnen. Beginnen we dan 

aan onze spannende laatste wedstrijd voor plek 5. 

Nederland tegen India. We winnen de eerste set net 

met 7-5. Daarna volgen we een andere tactiek en 

helaas door een aantal 2 punters van india mond dat 

uit tot een 3-10 uitslag. Nu de beslissing van de 3de 

set 5 korte snelle minuten. William van der Ende 

scoort mooi twee keer maar tot aan het laatst blijft het spannend als er een penalty 

met nog 23sec op de klok tegen komt. Nou is een penalty 2 punten waard waardoor 

deze wel heel spannend is Joyce van Haaster komt speciaal weer even terug het veld 

in. Met haar super redding in deze laatste secondes van de wedstrijd word Nederland  

5de bij de eerste wk 4x4. Voor meer wedstrijd verslagen zie de website van IHF.info.  



We zijn deze overwinning gelijk gaan vieren. We hebben nog wel genoten van de 

andere twee wedstrijden maar pakte ook onze spullen in voor het vroege vertrek 

morgen ochtend. Tijdens de prijsuitreiking kregen we nog een mooie plak mee als 

herinnering. Dat niet alleen, Joyce van Haaster kreeg de prijs voor beste vrouwelijke 

speler van het toernooi. Dit mocht gevierd worden en in de vroege uurtjes lagen we 

op bed. 

 

Maandag. 
Nou slapen kun je het bijna niet noemen met een wekker om 4.15uur en een mooie 

afsluiting de dag ervoor. Maar we zijn klaar voor vertrek en laden ons zelf de bus in 

de wedstrijd rolstoelen laten we in Egypte en zullen ons later volgen. We rijden weer 

1½uur door het hectische Cairo. Niet normaal. Die stad heeft gewoon net zoveel 

inwoners als heel Nederland. Eenmaal op het vliegveld loopt alles op rolletjes. Wel 

fijn al die hulp die we krijgen. Misschien helpen de pakjes die we aan hebben. We zijn 

op tijd in Nederland maar dan duurt het nog wel even voor we allemaal het vliegtuig 

uit zijn en met onze koffers naar buiten lopen. Moe maar een hele ervaring rijker 

nemen we afscheid van elkaar. Thuis wacht ons weer het gewone leven. Maar ik weet 

zeker deze ervaring en dit topsport leven bevalt me wel.  

 

Leander Gluvers (Stoel) 

 

 


