
Doof, maar toch kunnen Horen. Geen evenwichtsorganen, maar wel 

kunnen zeilen.     

Het verhaal van Ties Wijbinga. 

Ties is op 8 mei 2003 geboren in Tienhoven. Toen hij 14 maanden oud was, kreeg hij 

hersenvliesontsteking. Na 5 dagen coma bleek dat hij volledig doof was geworden.  

Ties werd de eerste in Nederland die aan beide kanten een CI (Cochleair Implant) kreeg. 

Na de operatie moest hij opnieuw leren horen, maar ook opnieuw leren lopen. Zijn 

evenwichtsorganen waren namelijk ook kapot gegaan. En dat was best lastig. Hij liep 

met armen en benen wijd om zijn evenwicht te bewaren. We hebben toen een “mini 

rugzakje” gemaakt waar beide Processors (mini computers) in zaten. Alles was daardoor 

goed beschermd, en Ties kon daardoor rennen en spelen zonder bang te zijn dat de 

apparatuur stuk zou gaan. Maar ook op school en met sporten kon hij net als andere 

kinderen vol meedoen. Hij zat bv op hockey, shorttrack en zeilen.  

Ties was 6 toen hij begon met zeilen. Na 2 jaar werd hij gevraagd voor een 

wedstrijdteam. Een nieuw initiatief om met jonge enthousiaste zeilers wat intensiever te 

gaan trainen. Hier kwam hij in een heel leuk team terecht waarmee ze regionale 

wedstrijden zijn gaan varen. Het jaar erna won hij de landelijke Combi B finale. In 

Oktober 2014 werd hij gevraagd voor de Nederlandse Jeugdploeg Optimist. Dat was toen 

best een lastige keuze omdat hockey ook zo leuk was. Uiteindelijk heeft hij voor het 

zeilen gekozen. Wel traint hij nog steeds met de hockey selectie.  



Ties zit nu voor het 2e jaar in de Nederlandse Kernploeg, heeft in 2016 het United 4 

circuit gewonnen, is 2e geworden op de Nederlandse ranglijst en heeft in 2016 ook zijn 

eerste Wereld Kampioenschappen Optimist gevaren in Portugal.  

En ook dit jaar gaat het weer heel goed. In december heeft hij een groot Internationale 

evenement gezeild in Palma en in januari in Torrevieja waar hij 10e werd. Knap in een 

sterk deelnemersveld van zo’n 400 zeilers uit 21 verschillende landen. En begin april 

werd hij overall 4e tijdens de International Easter Regatta.   

In het weekeinde van 13, 14 mei werd het 3e kwalificatie evenement voor de Optimist 

WK en EK selecties gezeild. Bloedstollend spannend voor de zeilers, maar ook voor de 

ouders. Een complete armada van coach en toeschouwers ribs, ik denk dat er ruim 50 

toeschouwers boten bij de bovenboei lagen om te kunnen volgen wie nu waar lag.  

Je zag vervolgens ook een opvallend hoog gebruik van tablets en grote telefoons. 

Meerdere ouders probeerden de verrichtingen te volgen en gelijk door te rekenen in 

complexe spreadsheet wat de uitslagen voor de overall stand betekende. Die is namelijk 

bepalend voor wie er naar de EK en WK mogen. Uitdagende omstandigheden zorgden 

voor prachtige wedstrijden, blije gezichten bij kinderen die ‘het hadden gehaald’ maar 

ook verdrietige gezichten bij de zeilers die er net buiten waren gevallen.  

Ties heeft het super goed gedaan, en zich gekwalificeerd voor het WK in Thailand! Alle 3 

de evenementen heeft hij constant voorin gevaren, zowel met harde als met weinig 

wind.  Hij is super trots dat hij ons land mag vertegenwoordigen. Ties is dan bijna 3 

weken weg en hoopt dat zijn school dan weer meewerkt (hij heeft dan namelijk nog 

geen vakantie …….).  



Op donderdag 18 mei vertrok hij alweer naar Venetië voor een Internationaal Teamrace 

event. Een belangrijke 

voorbereiding voor het 

WK. Zondagnacht kwamen 

ze weer terug. Best druk 

dus allemaal, en 

tussendoor moet hij ook al 

zijn huiswerk doen en 

toetsen maken. Ties zit nu 

in de 2e klas van het VWO 

en het gaat prima. Hij haalt 

goede cijfers, en doet ook 

de luistertoetsen mee. We 

hebben wel de afspraak dat 

de resultaten daarvan niet 

meetellen, maar eigenlijk gaat dit ook best goed. Hij haal altijd voldoendes. Best 

bijzonder als je doof bent….. 

Wel heel prettig dat zijn nieuwe apparatuur waterdicht is. Hij hoeft zich geen zorgen te 

maken dat de microfoons of de processors nat worden. En dat is maar goed ook, want 

het kan soms best heftig te keer gaan.  

Tijdens het WK in Portugal was er nog iets geks. Het Australische team diende een 

protest tegen hem in. Ze dachten dat zijn coach hem met de CI’s op afstand coachte, en 

tijdens de wedstrijden tips gaf. In theorie kan dat ook, maar dan moet je wel je solo 

apparatuur gebruiken, en dat doet hij natuurlijk niet.  Het protest is toen gewonnen. 

Gelukkig maar. De solo apparatuur (een soort richt microfoon) gebruikt hij wel op 

school. Hij kan daardoor de leerkrachten, maar ook klasgenoten beter verstaan. 

Wat ik wel jammer 

vindt, is dat we nog 

zo weinig op 

Loosdrecht zeilen. 

Ties heeft een heel 

erg intensief 

programma, en is 

eigenlijk ieder 

weekeinde weg 

vanaf begin maart 

tot half december. 

Daarom vind ik het 

ook heel erg leuk 

dat we dit jaar op 

10 en 11 juni de 

Optiparts Open NK Teamzeilen op Loosdrecht hebben.  



Dit jaar doen daar ook veel buitenlandse teams aan mee. Er komen Optimisten teams uit 

Spanje , Turkije, België, Ierland, Zweden en Zwitserland.   

Het plan is dat we de buitenlandse teams gaan onderbrengen bij zeilers die rond de plas 

wonen. Afgelopen jaar hadden wij bv 2 Spaanse zeilers in huis en onlangs logeerde er 

weer een Noor bij ons . Dat was erg leuk, en Ties komt die jongens bij de internationale 

evenementen ook elke keer weer 

tegen.   

Heel fijn dat er mensen zijn die Ties 

ondersteunen. Voor Optimax en Van 

Wettum Optimisten mag hij nieuw 

materiaal testen. Hij heeft altijd 

bijzondere nieuwe spullen, en gaat 

daar erg hard mee. Maar het 

allerleukste volgens Ties is dat 

Robbert Noordanus en Martin van 

Wettum heel erg aardig zijn. “Hun 

enthousiasme helpt mij ook bij elke 

wedstrijd”.   

Fijn dat ik hier het verhaal van Ties mocht vertellen en dat we kunnen laten zien dat je in 

mogelijkheden moet denken. Ook als het even tegen zit en je doof wordt. Mochten daar 

vragen over zijn, aarzel dan niet om contact met me op te nemen. En ik hoop natuurlijk 

dat jullie op 10 en 11 juni komen kijken bij het Optiparts Open NK Teamzeilen op 

Loosdrecht. 

Groet, 

Henk 

Wijbinga 

 


