
Vrijwilligers en vrienden geven Beverwijker 'oppepper' op Texel

Ben krijgt toch zijn·skydlve
DOOR NICO VOLKERTS

TEXEL - Snel, sneller, snelst.
Beverwijker Ben Koning
.kreeg gisteren op Texel een
bijzondere dag aangeboden,
waarbij de snelheid met elke
nieuwe activiteit flink werd
opgevoerd.

Ga maar na: een snelle boot van
de Koninklijke Marine, een nog
snellere Ferrari en tenslotte een
vrije val van 50 seconden op vier
kilometer hoogte. Ben Koning
(24) doorstond het allemaal
glansrijk en genoot met volle
teugen. De Oppepperdag was
aangevraagd door een aantal
vrienden van Ben, waarvan er
gisteren zeyen van de partij wa-
ren. Ben lijdt aan een vorm van
MS en zit in een rolstoel. "We
wilden een keer met zijn allen
skydiven", verteltjos Handgraaf
"Daarvoor gingen we naar vlieg-
veld Teuge. Ze gaven Ben geen
toestemming om een sprong te
maken. Dat was een grote teleur-
stelling." Handgraaf ging op
zoek naar mogelijkheden om
zijn vriend Ben toch een para-
chutesprong te laten maken en
kwam terecht bij stichting De
Oppepper. Die kreeg voor elkaar
dat Ben op Texel de sprong die
hem eerder in Teuge was ont-
houden toch kon maken. Dat
deed Koning samen met instruc-
teur Hans van Marrewijk van pa-
racentrum Texel. "Perfect", zegt
Ben na zijn geslaagde sprong.
"Dit was toch het leukst van al-.
les." ,

Verrassing
Het skydiven was de afsluiting
van een drukke dag: Tot grote

f "verrassing van Ben stonden ze-
ven van zijn vrienden 's ochtends
vroeg met een aantal vrijwilli-
gers van De Oppepper bij hem op
de stoep. Met een 'geheim' pro-
gramma, boordevol activiteiten.
Het gezelschap toog eeerst naar
Den Helder waar ze bij de Ko-
ninklijke Marine werden ont-
vangen op het Hs Johan de Witt.
Ben mocht naar boven, naar de
brug, vanwaar hij een ,Prachtig
uitzicht had over de haven.

Daarna ging het richting

Ben Koning en Peter Berigaards in de Ferrari waarmee ze een rondrit over het eiland maakten. FOTO GERTHA

Texel. Voor de aan zijn rolstoel
gekluisterde Koning geen, veer-
boot om op het eiland te komen.
Met een landingsvaartuig van
het Korps Mariniers werden Ben
,en zijn vrienden overgezet. Ben
genoot van het opspattende wa-
ter. Met zo'n vijftig kilometer per
uur werd het marsdiep overge-
stoken.

Warme hap
.De groep werd welkom geheten
op de Joost Dourleinkazerne,
waar ze een stevige maaltijd kre-
gen aangeboden. Daarmee was
men nog niet op de helft van het
programma. Verdekr opgesteld .
op het kazerneterrein stond een
felrode Ferrari 355 GTS. Eige-

".J,o

Oppepper
Wensstichting De Oppepper
Vervult unieke wensen van
chronsich zieke mensen, De
stichting werkt uitsluitend
met vrijwilligers, Iedereen kan
een wensvervulling aanvra-
gen. wwwdeoppepper.nl

naar Peter Bongaards liet de mo-
tor even flink brullen. ;,Het is
geen praktisché wagen", beken-
de de Texelse vishandelaar te-
genover Ben, die de pet die hij
van de mariniers had gekregen
nu verruilde voor de Ferraripet
die hij van Bongaards kreeg.

De Texelse vishandelaar had '

niet lang na hoeven denken toen
de stichting Oppepper hem
vroeg of hij mee wilde doen. "Ik
heb geen idee hoe ze bij mij zijn
terechtgekomen. Ik kteeg een
mailt je van ze dat ze hadden ge-
hoord dat ik een snelle sportauto
had en of ik mee wilde doen.",

Die bereidwilligheid trof de
stichting ook aan de bij de mari-
ne en mariniers en het paracen-
trum 9P Texel, waardoor Ben een
dag om niet te vergeten kon wor-
den aangeboden.

"Ik hou van snelheid", beken-
de hij. "De boot en de Ferrari wa-
ren prachtig. Maar de sprong was
het mooiste." En hoe hard gin-
gen ze met de Ferrari? Dat weten
alleen de twee die er in zaten.~


