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door Robin Wubben

SOTSJI – Toen Moskou in
1980 de Olympische Spe-
len toegewezen kreeg, wei-

gerde de Sovjet Unie ook de Para-
lympische Spelen te organiseren.
Nu, 34 jaar later, zijn de Spelen
voor gehandicapten alsnog geland
op Russische grond. Logischerwijs
was er vooraf enige scepsis over de-
ze Russische Spelen. Sotsji wil
graag het tegendeel bewijzen.

Moskou 1980 zouden de eerste ‘ge-
combineerde Spelen’ worden;
Olympisch én Paralympisch in
één stad. Het ging niet door, om-
dat er in de Sovjet Unie - naar ei-
gen zeggen - ‘geen gehandicapten
waren’ en het land dus niet de faci-

liteiten had om dit evenement te
organiseren. De Olympiade vond
plaats in Moskou, de Paralympi-
sche variant in ons land, in Arn-
hem. Phil Craven, voorzitter van
het Internationaal Paralympisch
Comité, haalde die gebeurtenis
aan tijdens de openingsceremonie.
„Wat toen onmogelijk was, blijkt
nu mogelijk. Laat deze Spelen zor-
gen dat de vooroordelen over ge-
handicapten afgebroken worden”,
riep Craven op. Iets soortgelijks be-
loofde Dmitry Chernyshenko,
voorzitter van het organisatiecomi-
té: „Deze Spelen moeten nieuw
Rusland inluiden; zonder grenzen
voor mensen met een handicap.”
Waar veel steden nog vol staan
met gebouwen waar rolstoelers
niet naar binnen kunnen, zijn alle

speciaal voor de Winterspelen ge-
bouwde voorzieningen honderd
procent rolstoeltoegankelijk. Sotsji
moet de nieuwe standaard zetten
voor heel Rusland. Kortom, het
land begint zijn gehandicapten te

omarmen. En dat bewijs wordt
ook geleverd op de tribunes. Zon-
der uitzondering zitten stadions
vol. Er wordt met vlaggen ge-
zwaaid, de wave wordt te pas en te
onpas ingezet en er wordt meege-

leefd. Zeker het stoere sledgehock-
ey (ijshockey in een slee, red.) is
door het toch al ijshockeygekke
Rusland in de harten gesloten.
Inmiddels zijn er ruim 300.000
tickets verkocht voor de vijf spor-
ten, veel meer dan het oude record
van Vancouver in 2010. Toen wer-
den er in totaal 230.000 kaarten
verkocht. Volle tribunes, enthou-
siast publiek. Voor alle sporters
een feest. „Normaal, tijdens World
Cup, trekken ze ergens een school
leeg en staan er wat kinderen met
koeienbellen. Dit is wel even iets
anders”, zegt skiër Bart Verbrug-
gen. „Je merkt dat het publiek met
alle sporters meeleeft. Iedereen
juicht voor je. Of je nou uit Rus-
land komt, uit Nederland of uit
een ander land, maakt niet uit.”

door Koen de Vries

ZOUTELANDE – Op papier
lijkt het simpel: Nina
Hoekman is de grote favo-

riet op het NK dammen voor
vrouwen, dat vandaag in Zoutelan-
de begint. De praktijk is anders.
De tienvoudig landskampioene
uit Zutphen is ernstig ziek. Het
NK zal hoogstwaarschijnlijk haar
laatste toernooi zijn. ,,Ik hoop dat
ze er nog een beetje van kan ge-
nieten en dat ze met elk resultaat
kan leven’’, zegt haar man Henk
Hoekman, die haar het hele toer-
nooi ter zijde zal staan.
Nina Hoekman vecht al vijf jaar
tegen kanker. Het begon met
borstkanker. Toen ze de strijd ge-
wonnen leek te hebben, kwamen
er uitzaaiingen. Vorig jaar greep
ze in Zoutelande de nationale ti-
tel tussen twee chemokuren door.
De dag voor het toernooi begon
kreeg ze er een, de dag na het slot
weer een.
Niets hielp. Inmiddels zit de ziek-
te in haar hele lichaam. Geestelijk
is ze nog sterk, lichamelijk niet.
Hoekman, die in augustus 49 jaar
werd, zit in een rolstoel en woont
al zeven maanden in een verpleeg-
huis. De inwoonster van Zutphen
heeft veel moeten inleveren, maar
ze weigert het dammen op te ge-
ven. Over haar verwachtingen op
het NK kan ze niets zeggen, om-
dat ze de telefoon niet vast kan
houden. Dammen betekent alles
voor Hoekman. Ze werd geboren

in Kiev, Oekraïne, en begon op
jonge leeftijd te dammen. In de
loop der jaren werd ze twee keer
wereldkampioen sneldammen en
eindigde diverse keren als tweede
op WK’s. In 2012, nota bene nadat
ze een aantal zware bestralingen
achter de rug had, won ze het
dammen op de mindgames, het
officieuze WK.

Hoekman woont sinds 1995 in Ne-
derland, na haar huwelijk met
Henk Hoekman. Sindsdien greep
ze tien Nederlandse titels. De veel-
voudig kampioene is ook nog
vrouwenbondscoach. In die hoe-
danigheid heeft ze veel vrienden
gemaakt. ,,Iedereen wil helpen’’,
weet Henk Hoekman. ,,Daarom
kan ze ook nog aan het NK mee-

doen. De bond heeft de regels aan-
gepast en de organisatie zorgt er-
voor dat er steeds iemand naast
haar zit om haar te assisteren.’’
Zaterdag speelde Nina Hoekman
mee in de promotie/ degradatie-
wedstrijd tussen PWG/’s-Graven-
polder en Dammers Uit Oost.
Hoekman kon de stenen niet
meer verschuiven, de klok niet

meer indrukken en de zetten niet
meer noteren. Ze was aangewe-
zen op hulp van een clubgenoot,
maar sleepte remise uit het vuur.
Hoekman wil dolgraag nog één
keer in Zoutelande spelen. Ze
heeft goede herinneringen aan de
NK’s in de Zeeuwse badplaats. Ze
greep er zes van haar tien titels en
voelde zich er altijd op haar ge-
mak. Henk Hoekman: ,,Nina
komt het verzorgingshuis nauwe-
lijks meer uit. Alleen om te dam-
men gaat ze nog op stap. Dit is
een mooi uitje, laten we hopen
dat het een mooi lang weekeinde
wordt. Nina leeft er echt naar toe.
Ze vecht voor elke dag. De artsen
hebben verschillende keren ge-
zegd dat ze niet lang te leven had.
In september gaven ze haar maxi-
maal nog twee, drie maanden. Ze
is er nog steeds. Op 1 januari hoor-
de ik haar tegen zichzelf zeggen
‘zo, dat heb ik gehaald’. Zo zit ze
in elkaar. Nina is een vechter.’’
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Het NK dammen
voor vrouwen is
voor Nina Hoekman
een ‘sentimental
journey’.

Degenkolb topsprinter

� Het NK dammen voor vrouwen
wordt volgens een andere formule
gespeeld dan de voorgaande edi-
ties. Het toernooi begint vandaag
met de voorronde. In twee poules
van vijf wordt gestreden om vier fi-
naleplaatsen. Die vier speelsters
voegen zich bij de vier die al ge-
plaatst zijn: regerend kampioene
Nina Hoekman, de nummer twee
en drie van 2013, Leonie de Graag
en Vitalia Doumesh. Rianka van
Ombergen- Rentmeester kreeg
plaats nummer vier omdat zij de
hoogste ranking heeft van de ove-
rige speelsters.

� De finale begint vrijdagmiddag en
telt zeven ronden. Dinsdagmorgen
is de laatste ronde, de prijsuitrei-
king daarna om 16.00 uur.

� Voor Anna Jochemsen zat de su-
percombinatie op de Paralympi-
sche Winterspelen er na vijf poort-
jes al op. Een ski die los klikte,
maakte gisteren een einde aan de
medailleaspiraties van de Neder-
landse op dit onderdeel.

� Door regen en mist werd de wed-
strijd uren uitgesteld. Uiteindelijk
werd de Super G, het eerste onder-

deel van de supercombinatie, uit-
gesteld tot vrijdag. Waarom Jo-
chemsen valt, weet ze kort na de
finish ook niet. „Mijn ski klikte uit.
Ik ben er ook heel erg verbaasd
over dat dat gebeurde. Natuurlijk
is de piste onregelmatig, maar hij
had niet uit hoeven klikken. Ik
moet de beelden terugzien om te
weten wat er precies gebeurd is.”

Bayern én Atletico door

� Nina Hoekman en Leonie de Graag in actie tijdens het NK dammen van 2013 in Zoutelande. foto Archief

Paralympische Spelen zorgen voor verandering in Rusland

Nog één keer naar Zoutelande

Formule 1 siddert

NK DAMMEN VOLGENS
EEN ANDERE FORMULE

JOCHEMSEN GEVELD DOOR PECH OP SUPERCOMBINATIE
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