
 
 
 
Samen in 2020 deelnemen aan de Paralympics in Tokyo en daar een gouden 
medaille winnen na het zilver van Rio de Janeiro. Deze droom hebben Larissa 
Klaassen en Imke Brommer. De Stichting VIPsport helpt hen die droom te 
realiseren! 
 
 
Larissa Klaassen (1994) en Imke Brommer (1998) doen samen aan paracycling, fietsen voor 
mensen met een handicap. Larissa is vrijwel blind en heeft als ‘stoker’ (achterop de tandem) 
de ziende ‘piloot’ Imke nodig voor het stuurwerk. Het duo heeft zich gespecialiseerd in 
(sprint)wedstrijden op de baan. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Larissa Klaassen en Imke Brommer 



Larissa Klaassen 

Larissa beoefend de wielersport sinds 2014. Ze heeft 
al veel prijzen gewonnen. Een kwestie van talent, 
ongetwijfeld. Maar waarschijnlijk meer nog van 
doorzettingsvermogen. Zeg niet tegen Larissa dat ze 
iets niet kan, want dan probeert ze het tegendeel te 
bewijzen. Toen haar studie informatie dreigde te 
stranden omdat een computer geen wiskundige 
symbolen herkent, zat ze niet bij de pakken neer en 
ontwikkelde ze zelf een braillesysteem. Daarmee 
maakte ze wiskunde toegankelijk voor blinden. Een 
formidabele prestatie, waarmee ze de publieksprijs 
won van de Research Battle van de Hogeschool van Amsterdam. Extra erkenning was dat 
het tijdschrift Viva haar in 2014 uitriep tot ‘Stoerste Vrouw van Nederland’. 
 
In haar sport werd Larissa met haar vorige piloot Haliegh Dolman in 2014 Nederlands 
kampioen op beide sprintafstanden en in 2015 op de kilometer tijdrit. In 2016 werd ze met 
Haliegh in Montichiari, Italië Wereldkampioen op de kilometer tijdrit en tijdens de 
Paralympics in Rio de Janeiro veroverde ze op hetzelfde onderdeel de zilveren medaille.  
 

 

Imke Brommer 

Imke Brommer studeert HBO commerciële economie 
op de Hogeschool van Amsterdam (Johan Cruijff 
University). Vanaf haar jeugd beoefent zij de 
schaatssport. Ze heeft als succesvol junior geschaatst 
bij het Challenge Schaatsteam en de Schaatsacademie 
Haarlem. In de zomer beoefende ze als training voor 
het winterseizoen de wielersport. Ook daarin had ze 
succes. In April 2017 is ze volledig overgestapt naar 
het baanwielrennen en is ze opgenomen in de 
Nationale Talentenselectie. Sinds maart 2018 is ze de 
vaste piloot van Larissa. Zowel Larissa als Imke wonen 
sinds de zomer van 2018 in Apeldoorn om de 
komende twee jaar het zware trainingsprogramma te 
volgen ter voorbereiding op de Paralympics van 2020 
in Tokyo. 

 

 
 
Met de ondersteuning van vele donateurs en sponsors hadden Larissa en Haliegh bij de 
Paralympics van Rio de Janeiro de beschikking over nieuw aangeschaft materiaal. Nu ze zich 
samen met Imke (die veel groter is dan Haliegh) voorbereiden op Tokyo 2020, zullen er 
nieuwe tandemframes (weg en baan) moeten worden aangeschaft. Om optimaal te kunnen 
presteren zullen de tandems volledig aan hun maten moeten voldoen. Daarnaast is geld 
nodig voor het beleggen van trainingskampen en meedoen aan wedstrijden.  
 
In totaal gaat het om € 25.000,-. Een flink bedrag, dat zeker. Maar ook een bedrag dat met 
hulp van velen bij elkaar moet kunnen worden gebracht. 

Larissa Klaassen als Wereldkampioen 

in 2016 

Imke en Larissa na het behalen van 

hun Nederlandse titel op de weg in 

2018 

 



 

 
Stichting VIPSport 

De Stichting VIPSport is opgericht op 24 oktober 2013. Het doel van de stichting is “het 
ondersteunen van sporters met een visuele beperking alsmede het promoten van sport voor 
visueel gehandicapte sporters”. De stichting streeft er naar om een structureel systeem te 
bieden voor het ondersteunen van sporters met een visuele beperking. Het doel hiervan is 
om deelname aan wedstrijden in para nummers door visueel gehandicapte sporters te 
bevorderen, mogelijk te maken en te ondersteunen. 
 
Als Stichting VIPSport helpen wij Larissa en Imke graag hun droom te realiseren. Helpt u ook 
mee? 
 
 
Namens de Stichting VIPSport 
Dirk Vinke (penningmeester) 
Duinreep 18 
1791 HP Den Burg 
 
 

Larissa Klaassen en Imke Brommer in mei 2018 tijdens hun deelname aan de World Cup wedstrijd 

in Oostende. 


