
Wethouder geeft startsein voor RaceRunning bij AV SPADO (14-03-2017) 

AV SPADO start definitief in april 2017 met een nieuwe groep, de ‘RaceRunners’. Een 
Racerunner is een driewielfiets zonder pedalen en met een borststeun, waarmee je je kunt 
voortbewegen door te lopen of te rennen.  

Het officiële startsein van de groep werd op maandagavond 13 maart gegeven door SPADO-
voorzitter Jacques van Gool en de Bergse wethouder Yvonne Kammeier (Zorg en Welzijn). 

Jeroen Jonkers, coördinator van de G-groep, schetste de aanleiding voor het opstarten van de 
RaceRunning groep: "Bij de G-atleten gold tot nu toe dat atleten moesten kunnen lopen. Bij 
Ruud Poppelaars lukte dat niet meer. Om hem bij de vereniging te houden moesten we iets 
anders verzinnen.". Hij gaf aan dat de RaceRunning atleten straks integraal deel uitmaken van 
de G-groep als het gaat om trainingen (woensdagavond 19.00 - 20.30u) en wedstrijden. 

Yvonne Kammeier belichtte 
de maatschappelijk betrokken 
rol van SPADO en prees het 
initiatief: "Dit sluit aan op de 
gemeentelijke sportnota - 
iedereen moet kunnen 
meedoen - en laat bovendien 
zien dat lidmaatschap van een 
sportvereniging meer inhoud 
dan bewegen, het gaat ook om 
het sociale aspect". 

  
 

Yvonne Kammeier geeft het startsein 

De Racerunner is geschikt 
voor kinderen en volwassenen 
met een lichamelijke 
beperking (zoals bv. cerebrale 
parese, spina bifida of 
syndromen) die in het 
dagelijks leven een rollator of 
rolstoel gebruiken voor hun 
mobiliteit. Ook voor atleten 
met een beperkte handfunctie 
(die daardoor geen 
rolstoelsport kunnen 
beoefenen) kan RaceRunning 
een geschikte sport zijn.     

 Openingsrit met de RaceRunners                                                     



   

Bij Spado komen straks drie 
RaceRunners te staan. Zowel het 
Fonds Gehandicaptensport, het 
Coöperatiefonds van de 
Rabobank als de Old Grand-Dad 
Club en het NOC*NSF 
ondersteunen financieel dit goede 
doel. Naar aanvullende financiering 
wordt nog gezocht. 

 

 

 

Race Running voor de SPADO-tribune  

Om de groep te starten vond op 
maandag 13 maart een workshop 
plaats en werden concrete 
afspraken gemaakt met potentiële 
atleten en ouders. Daarvoor waren 
Marlon Schrijvelaars (Wmo 
adviseur gemeente Bergen op 
Zoom) en Rein Kijlstra van 
Rollick (importeur van de 
RaceRunners) aanwezig. 

Geïnteresseerde sporters of zij die 
dat willen worden, maar ook 
sponsors, kunnen contact 
opnemen met Jeroen Jonkers, 
coördinator G-atletiek, 
jeroen@jonkersenko.nl,             
06-14016061. 

 
 
 
     RaceRunners afstellen is maatwerk 

http://www.fondsgehandicaptensport.nl/
https://www.rabobank.nl/lokale-bank/zuidwest-brabant/donaties/
https://www.rabobank.nl/lokale-bank/zuidwest-brabant/donaties/
http://www.oldgranddad.nl/
http://www.oldgranddad.nl/
mailto:jeroen@jonkersenko.nl
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