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DE 5 FINALISTEN VOOR RACING TEAM WELZORG IN DE  SUZUKI SWIFT CUP 

ZIJN BEKEND 
 

Zoektocht naar coureur met handicap in nieuwe fase 
 
 
Almere - 7 maart 2011 De competitie waarmee wordt bepaald welke gehandicapte 
sportman of sportvrouw als beste geschikt is te gaan autoracen in het Welzorg 
Suzuki Swift team is in een beslissende fase terechtgekomen. Van de 150 
kandidaten aan het begin van de zoektocht zijn er nog maar vijf over: De finalisten. 
Vijf potentiële autocoureurs op jacht naar de hoofdprijs: Hasan Aktan, Sharon van 
Dam, Mustafa Jebari, Gerard de Nooij en Mike Smit. Zij gaan onder begeleiding van 
meervoudig Nederlands kampioen Phil Bastiaans daadwerkelijk op het circuit aan de 
slag. Uiteindelijk zal een van hen in 2012 gaan racen in de Suzuki Swift Cup. Een 
droom die uitkomt. 
 
De tien deelnemers die half februari na de juryronde in het Louwman-museum in Den 
Haag overbleven zijn uitgebreid medisch getest in Sporticipate, een samenwerking 
van Sportcentrum Blixembosch en SportMáx, het sportmedisch adviescentrum van 
het Máxima Medisch Centrum in Eindhoven. Deze medische ronde werd zwaar 
meegewogen bij de beslissing over welke vijf kandidaten op het circuit kunnen laten 
zien of zij geschikt zijn voor een carrière in de autosport.  
 
De resultaten van de medische test werden samengenomen met de scores van de 
juryronde in Den Haag en de motivatiebrieven die de deelnemers eerder instuurden. 
Dat leverde bovenvermelde vijf namen op. Deze finalegroep moet uiteindelijk een 
coureur en een reserverijder opleveren. Oorspronkelijk hadden zich 150 gegadigden 
ingeschreven. 
 
De zoektocht naar een coureur voor het Welzorg Suzuki Swift raceteam wordt 
mogelijk gemaakt door Welzorg, Fonds gehandicaptensport, Wings and Wheels, Phil 
Bastiaans Autosport en Blixembosch. 
 

 
Noot voor de redactie 
Over Welzorg 
Welzorg is een specialist op het gebied van (revalidatie)hulpmiddelen voor ouderen 
en mensen met een beperking. Voor deze doelgroep valt te denken aan 
mobiliteitshulpmiddelen, patiëntentilliften, hoog-laagbedden, auto-aanpassingen en 
anti- decubitusmatrassen. Naast hulpmiddelen levert Welzorg ook comfortartikelen. 
Dit zijn hulpmiddelen die het dagelijks leven vergemakkelijken, zoals speciale 
bedden en fauteuils, alsook aangepaste huishoudelijke en persoonlijke 
verzorgingsartikelen. Met zijn jarenlange kennis en ervaring is Welzorg als één van 
de weinige bedrijven in Nederland in staat om alle drie de compartimenten van de 
hulpmiddelenverstrekking te verzorgen (vanuit de AWBZ, de Zvw en de Wmo). 
Welzorg heeft vestigingen door heel Nederland en levert aan diverse 
opdrachtgevers, zoals gemeenten, zorgverzekeraars, AWBZ-instellingen en 



thuiszorgorganisaties. 
Wij zullen u de komende tijd regelmatig informeren over de voortgang van dit project.  
Meer informatie is ook verkrijgbaar via: 

• Monique Kalkman, Manager innovatie en partipatie, via 
monique.kalkman@welzorg.nl of telefonisch via 06-52 31 89 97 

• Maikel Loots, Commercieel directeur, via maikel.loots@welzorg.nl of telefonisch 
via 020-5840109 


