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Nationale Rolstoelbasketbalteams 
op weg naar Rio 
FRANKFURT - Tijdens het Europees kampioenschap Rolstoelbasketbal in 
Frankfurt hebben zowel het Nationale dames als heren Rolstoelbasketbal-
team het afgelopen zomer geweldig gedaan. Het Nederlands damesteam 
behaalde goud en het herenteam bereikte de zevende plaats. 

“Mede door de financiële steun van Fonds Gehandicaptensport kunnen wij het 

rolstoelbasketbal op een hoger plan brengen, zodat we een goed resultaat in 2016 

op de Paralympische Spelen in Rio kunnen behalen”, zegt bondscoach Gertjan van 

der Linden. “Ons eerste doel is bereikt. Zowel het Nederlands heren- als damesteam 

heeft zich gekwalificeerd voor het Wereld kampioenschap in 2014.” 

Bo Kramer: Voorbeeld voor Jonge Onbeperkte Sporters 
“Mijn klasgenoten vinden het heel cool wat ik nu presteer”
ALMERE - Bo Kramer kreeg in 2010, op haar elfde, een beginnende vorm van botkanker. Haar leven kwam er volstrekt anders uit te zien. Inmiddels is ze 
actief aan het sporten en is ze in het basketball zelfs een voorbeeld voor jonge, onbeperkte sporters.

Het zal je maar gebeuren als elfjarige. Een botscan 

en onderzoek van weefsel (biopt) maakte duidelijk 

dat de Almeerse een adamantinoom had in haar 

rechterscheenbeen. Dat is een bijzondere vorm van 

botkanker die gelukkig niet dodelijk is. Na zes operaties 

ging haar been hard achteruit en werd duidelijk dat een 

valide sport beoefenen onmogelijk zou zijn. 

“Na mijn eerste operatie kwam ik acht maanden in 

een rolstoel terecht. Na een lange herstelperiode van 

drie jaar kan ik nu weer ‘gewoon’ lopen. Al heb ik wel 

altijd pijn. Ik ben ook nog niet genezen verklaard. 

Maar ondanks deze tegenslagen ben ik altijd positief 

gebleven. Ik wil graag het beste uit mijn leven halen.”

In november 2012 ging Bo naar de Paralympische 

talentendag, georganiseerd door NOC*NSF. “Zo kwam ik 

in aanraking met Rolstoelbasketbal. Toen ik gezond was 

deed ik al aan volleybal, mijn hele familie is volleybal-

minded. Mijn vader doet aan zitvolleybal, geeft daarin 

zelfs les, en zo is het balletje gaan rollen.”

De Almeerse traint nu in Ermelo, bij Devedo 

waar negentien jeugdleden actief bezig zijn met 

Rolstoelbasketbal. “Al snel kwam ik bij het regioteam 

en ben ik tijdens een wedstrijd gescout voor Jong 

Oranje onder de 18 jaar. Na drie maanden ben ik 

doorgestroomd naar Jong Oranje onder de 23 jaar. Voor 

de zomer kreeg ik te horen dat ik met het damesteam 

mee mocht op trainingsstage in Finland. Ik was er de 

jongste deelnemer, de meeste dames waren ouder dan 

21 jaar, maar de ervaring was echt super tof! Ik train 

nu drie dragen per week en heb daarnaast één keer per 

maand een wedstrijddag. Nog geen enkele dag ben ik 

met tegenzin naar een training gegaan, ik krijg er zoveel 

positieve energie van.”

Acceptatie
“De confrontatie met invalide mensen heeft veel 

bijgedragen aan de acceptatie van mijn beperking”, 

legt Bo uit. “Ik vind de wereld van een invalide sporter 

heel bijzonder. Niemand wordt afgerekend op hoe hij/zij 

eruit ziet, praat of loopt. Iedereen zit in een rolstoel, de 

sfeer is heel goed, voel ik mij volledig geaccepteerd en 

maak gemakkelijk nieuwe vrienden. Daarbuiten is dat 

wel anders. Dan wordt je wel afgerekend op je uiterlijk. 

Als ik een korte broek aan heb krijg ik daar wel eens 

opmerkingen over.”

Bo wordt ontzettend blij van Rolstoelbasketball. “Ik kon 

mijn ziekte snel omzetten in iets positiefs. De mensen 

in deze sport inspireren mij ook enorm en geven mij 

kracht om door te zetten.  Mijn trainer, Gerjan van 

de Linden is ook invalide, en motiveert mij zelfs om 

een doel te hebben om de beste speler te zijn voor de 

Paralympische spelen in 2024 of 2028.”

Stil zitten
Ik ben een open, gemotiveerd, gedreven persoon in 

alles wat ik doe””, vervolgt Bo. “Stil zitten daar ben ik 

niet goed in, ik ben graag in beweging. Nu moet ik leren 

om gedoceerd te bewegen en goed mijn grenzen aan te 

geven. Ik heb veel steun uit mijn omgeving, kan altijd 

bij mijn ouders terecht. Als ik ergens mee zit en spreek 

mijn gevoel altijd uit. Ik zit in de 3e klas van de HAVO 

en kan ik mijn sport prima met school combineren. Mijn 

klasgenoten vinden het heel cool wat ik nu presteer met 

mijn sport en hoe ik met mijn beperking om ga. Ik had 

zes maanden geleden nooit kunnen dromen dat ik mee 

ga doen aan de Paralympics in 2018. Dat is mijn droom 

en daar ga ik voor.”

COLOFON Uitgever: Stichting OnbeperktSport, Zandzuigerstraat 15, 1333 MV Almere, 0320-251113, info@OnbeperktSport.nl, www.OnbeperktSport.nl, Hoofdredactie:ikwilpubliciteit, 

Marcel Beijer, redactie@OnbeperktSport.nl Redactie: Harm Lahuis, Betty Slot, Frederik Bakker, Edo Halma Fotografie: Fred Rotgans & Robbert Dieperink tenzij anders aangegeven, Ontwerp & opmaak: 

All Dots, Brian van der Pol & Dirk Gorter, Verspreiding: Huis-aan-huis in Almere via Almere DEZE WEEK, Controlled circulation bij verenigingen in Flevoland, Secretariaat: Marcel van Alder, secretariaat@

OnbeperktSport.nl, Marketing: Timo Peters marketing@OnbeperktSport.nl, Oplage: 110.000 exemplaren, Druk: Rodi Rotatie. Aanmelden als donateur? 0320-251113, marketing@OnbeperktSport.nl. 

MOTIVATIE   TELEURSTELLING   DOORZETTINGSVERMOGEN 
 TALENT             VALLEN EN OPSTAAN   COACHING 
              GLORIE               DOEN        VISIE

Beperkt sporten is vooral vertrouwen op jezelf en je kunnen! 
Sporten en bewegen is leuk – maakt kracht – maakt trots! 

Garage Glasmeier – de Steiger 67 – 1351 AD – Almere-Haven – T. 036-5377396 E. garage@glasmeier.nl

 

Een oase van luxe  
en rust in Almere…
Te midden van een prachtige bosrijke omgeving ligt 
Thermen La Mer. Een exclusieve Day Spa met een 
diversiteit aan ontspanningsmogelijkheden op het 
gebied van Sauna & Wellness Beauty.

De luxe faciliteiten, waaronder de originele Finse 
Kelo-sauna’s in de mediterrane tuin, laten u op  
ieder gewenst moment in elk seizoen even  
helemaal wegdromen.

Als u een dag écht wilt genieten van Sauna & 
Wellness, kom dan een dag naar Thermen La Mer 
waar een enthousiast team garant staat voor  
een gastvrij onthaal en een prettig verblijf!

Scoutingpad 3, 1351 GN Almere  • T 036-5386888  •  www.thermenlamer.nl
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Gehandicaptensport krijgt gelukkig steeds meer de 
aandacht die het verdient. Ook in Flevoland, waar 
1% van de inwoners een verstandelijke beperking 
heeft en ongeveer 5% een lichamelijke beperking. 
De afgelopen jaren zijn er steeds meer initiatieven 
ontstaan om mensen met een beperking te laten 
sporten. 

Zoals bij veel maatschappelijke vraagstukken geldt 
ook bij gehandicaptensport dat samenwerking 
tussen organisaties cruciaal is voor het behalen 
van doelstellingen. Daarbij gaat het niet alleen 
om samenwerking tussen overheden en publieke 
en/of private partijen. De samenwerking tussen 
maatschappelijke organisaties vanuit zorg, 
onderwijs en uitvoeringsorganisaties met private 
partijen kan tot mooie resultaten leiden. De rol en 
inzet van de overheid is daarbij vooral initiërend, 
verbindend en facilitair.  Op het gebied van 
gehandicaptensport zien we op die manier mooie 
initiatieven ontstaan. Zonder compleet te willen 
zijn wil ik er twee noemen.

Gehandicaptensport Nederland en Triade hebben 
de afgelopen drie jaar nauw samengewerkt aan 
het project Zó Actief. En met succes. Zó Actief 
is een bewegingsprogramma om mensen met een 
beperking te stimuleren om meer te bewegen. In 
drie jaar tijd zijn met behulp van studenten van 
het Sportcollege Flevoland wekelijks 160 cliënten 
in beweging gebracht. Ook introduceerde men de 
bewegingsmethodiek Sherborne en heeft sport en 
bewegen een vaste plek binnen Triade. Terecht dat 
het project daarvoor een prijs heeft ontvangen.
 
Sportservice Flevoland is, als uitvoeringsorganisatie 
van het Flevolandse sportbeleid, op dit moment 
bezig met de oprichting van lokale platforms 
aangepast sporten. Deelnemers zijn (zorg)
organisaties die werken met de doelgroep. 
Doel van de platforms is het verhogen van de 
sportparticipatie. Zij doen dit door het uitwisselen 
van kennis en ervaring, elkaar informeren over 
eigen activiteiten en lokale sportmogelijkheden 
en het organiseren van gezamenlijke activiteiten.

Er gebeurt veel en dat is goed. En het blijft van 
belang om aandacht te vragen voor aangepast 
sporten. Ook deze ‘Onbeperkt Sport’ krant levert 
daar een bijdrage aan. Ik wens u veel leesplezier.

Gedeputeerde Sport Jaap Lodders
Provincie Flevoland 

VoorwoordDuiklessen Dronten voorzien in behoefte
DRONTEN – In januari startte de stichting Fun Diving met duiken voor mensen met een beperking 
in Dronten. Inmiddels zit de duikgroep aan de maximale capaciteit van twintig deelnemers. 
“Onder water ben je even helemaal los van je beperking.”

De stichting Fun Diving kon in januari van start gaan 

dankzij startsubsidies van de provincie Flevoland. 

Gedeputeerde Jaap Lodders en de Dronter wethou-

der Hans Engelvaart kwamen daarom begin oktober 

naar zwembad Overboord om dit succes te vieren 

en de vrijwilligers in het zonnetje te zetten. Lodders 

nam zelf ook een duik.

“Dankzij de startsubsidies konden wij in januari in 

Flevoland van start gaan”, zegt Jos Brouwer van Fun 

Diving Dronten. “Fun Diving is een landelijke orga-

nisatie die in heel Nederland afdelingen wil creëren. 

In Flevoland zijn wij de enige die dit aanbieden.”

Duiken is één van de meest toegankelijke sporten 

voor mensen met een beperking. Brouwer: “Je voelt 

je vrij, gewichtloos en veilig. Vanwege de gewicht-

loosheid en het ontbreken van allerlei omgevings-

prikkels is duiken voor velen weggelegd. Ook voor 

mensen met een mentale beperking. Onder water is 

iedereen gelijk.”

De duiklessen voldoen dus aan een behoefte. Inmid-

dels het maximale aantal van 20 cursisten ingeschre-

ven. Om die goed te begeleiden zijn veel vrijwilligers 

nodig. “En die zijn er ook. We hebben er maar liefst 

33. Dat moet ook, want zeker fysiek gehandicapten 

hebben soms wel drie begeleiders nodig. Veiligheid 

staat immers voorop. Ook krijgen we veel hulp van de 

Onderwater Sportvereniging Dronten.“

Dankzij de startsubsidie is het duikevenement be-

taalbaar. “Eén keer in maand is het behapbaar”, zegt 

Brouwer. “Ook de Rabobank draagt nu bij. Daardoor 

kunnen we het lesgeld laag houden met een tientje 

per cursist. Het is de vraag of we dat kunnen blij-

ven doen als die startsubsidies wegvallen. Het zou 

fijn zijn als bedrijven willen sponsoren. De hoogste 

kostenpost is echter de huur van het zwembad. Als 

daarvoor iets geregeld zou kunnen worden…”

Wie zich wil opgeven voor duiken kan zich via  

e-mailadres dronten@fundiving.nl aanmelden. Brou-

wer: “Er is wel een wachtlijst maar zo nu en dan 

komen er weer plaatsen vrij.”

Jelmar Bos ambassadeur Flevolandse 
zoektocht naar Paralympisch Talent
LELYSTAD – Het Olympisch Netwerk Flevoland, de sportbonden en NOC*NSF zijn op zoek naar 
Paralympisch Talenten die de ambitie hebben om voor Nederland medailles winnen tijdens de 
Paralympische Spelen in Rio in 2016 of later? Sprinter Jelmar Bos is ambassadeur.

De sporter uit Lelystad stelt zich graag op als 

ambassadeur. “Ik heb in 2012  meegedaan aan de 

Paralympische  zomerspelen in Londen. Daar kwam 

ik helaas niet door de voorrondes op de 100 meter, 

maar qua beleving waren de Paralympics geweldig.De 

sfeer in Londen was fantastisch om mee te maken.” 

Bos heeft zich inmiddels bewezen als topatleet. Op 

de WK in Lyon behaalde hij de zesde plaats op de 

100 meter. Om zich met de wereldtop te kunnen 

meten is veel trainingsarbeid nodig. “Ik heb besloten 

te stoppen met mijn studie en mij te richten op de 

spelen van 2016 in Rio. Daar wil ik een medaille 

halen en de komende jaren is daar alles op gericht. 

Met negen trainingen per week is het lastig om te 

blijven studeren.”

Het zomerseizoen in de atletiek is inmiddels ten 

einde. Bos genoot van een maand vakantie en traint 

vanaf deze maand (oktober) weer volgens schema. 

Paralympische Talentdag
Op 6 september werd ter voorbereiding op de 

talentdag een fysieke test georganiseerd bij  

revalidatiecentrum De Trappenberg in Almere. 

Enthousiaste deelnemers mochten op 5 oktober 

naar de Paralympische Talentdag op Nationaal 

Sportcentrum Papendal. De sportbonden hopen dat 

er veel Flevolands talent zich presenteert. Bos stelt 

zich graag op als ambassadeur. “Ik wil graag mijn 

ervaringen delen met nieuwe talentenen. Hopelijk 

zorgt dat ervoor dat ze voor een Paralympische sport 

kiezen en in eerste plaats natuurlijk de mooiste sport 

-Atletiek”.

Bos hoefde niet lang na te denken over het 

ambassadeurschap. “Sporten is goed voor 

iedereen. Juist voor mensen met een beperking.de 

paralympische sport groeit enorm en daarbij kan 

Nederland niet achterblijven. Ik wil daar graag mijn 

steentje aan bijdragen. Het belangrijkste voor alle 

mensen met een beperking is: gá sporten! Zoek een 

sport die bij je past. Je krijgt er niet alleen energie 

van, maar het is ook goed voor je gezondheid en 

sociale contacten. En heb je dan talent om ooit op 

een Paralympische Spelen terecht te komen, ga 

er dan vol voor. Want een Paralympische Spelen 

meemaken is een ervaring die je nooit meer zal 

vergeten.”

Jelmar Bos (illustratie: Reguillo Drielinger)
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Gedeputeerde Lodders nam zelf ook een duik.
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Ondernemen inspireert.

Ondernemen is topsport, ongeacht of u meedoet voor de beker of knokt om degradatie te ontlopen. Omdat u als ondernemer al 

zoveel ballen in de lucht moet houden, is het goed als u een coach heeft die het overzicht kan behouden. Wat wordt uw tactiek om van 

de concurrent te winnen, staan uw mensen goed opgesteld? En voor de langere termijn: met welke strategie gaat u op naar de top? 

En minstens zo belangrijk: beleeft iedereen in uw team plezier en voldoening, wat essentieel is om optimaal te presteren? 

Kies voor een slimme transfer en stel de adviseur van Flynth als uw coach aan.
Kijk op www.flynth.nl/almere of bel 036 - 534 45 20.

“U wint 
met

   Flynth.”
Iedere dag weer!

Foto: screendum
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Onzichtbaar Ziek - nieuwe modegril of realiteit?
FLEVOLAND - Een groep mensen gaat beperkt door het leven door een (ernstige) chronische ziekte 
en/of handicap. Als je er gezond uitziet is het lastig voor de buitenwereld om met deze doelgroep 
om te gaan. Onzichtbaar Ziek bestaat, het zijn vooral de jongeren die nu van zich laten horen. 

Tineke Veenstra, Bikkel 2012 van de Bart Founda-

tion, richtte de website onzichtbaarziek.nl op. Tineke 

is 23 jaar en heeft het Syndroom van Sjögren (vorm 

van reuma) en de bloedziekte ITP.  Mensen kunnen 

ernstig ziek zijn maar aan de buitenkant ogenschijn-

lijk gezond. Dit is vaak lastig om mee om te gaan. 

Ze worden gezien als aansteller of er wordt gevraagd 

of ze wel écht ziek zijn. Kortom: de doelgroep heeft 

heel veel last van onbegrip. 

De website onzichtbaarziek.nl is ontstaan doordat 

Tineke in het ziekenhuis niet serieus genomen werd 

door een oudere vrouw. Ze vond dat Tineke maar met 

de trap moest gaan in plaats met de lift. Dergelijke 

reactie overkomen haar veel vaker maar deze keer 

had ze erover getwitterd. Het leverde ontzettend veel 

reacties op. Reacties als: ‘Begin een website’, ‘Zet 

een kreet op ‘t-shirts’ etc. Tineke was altijd gek op 

sporten en bewegen. Zij fietste elke dag 10 kilometer 

naar school heen en terug, voetbalde drie keer in de 

week, deed mee aan gym op school en thuis stond er 

een grote trampoline in de tuin waar ze veel tijd op 

doorbracht. Zij was vooral fan van de teamsporten. 

Helaas is het tegenwoordig voor Tineke bijna niet 

meer mogelijke om te sporten of te bewegen. Het 

enige wat ze kan doen is vijf tot tien minuten wan-

delen of fietsen. Of voorzichtig een paar minuten 

bewegen in een sportschool of thuis op de Wii. Dat 

is helaas het hoogst haalbare voor Tineke. Onzicht-

baarziek.nl informeert over meerdere onderwerpen 

(waaronder sport).  

Meer informatie:  

Website: www.onzichtbaarziek.nl
Twitter: www.twitter.com/onzichtbaarzyk
Hyves: onzichtbaarziek.hyves.nl
Facebook: http://www.facebook.com/onzichtbaarziek

Reguillo Drielinger cartoonist
FLEVOLAND - Reguillo Drielinger is vanaf dit nummer 
cartoonist bij Onbeperkt Sport. Deze editie heeft hij een 
illustratie gemaakt bij het verhaal over Jelmar Bos. 
Reguillo heeft een bijzondere, eigen stijl en weet wat 
het is om te leven met iemand die een beperking heeft. 
Hij stelt zichzelf even voor. 

“Ik ben Reguillo Drielinger, 29 jaar oud, freelance illustrator en 

grafisch vormgever. Geboren en getogen in Paramaribo Suriname. 

In 1997 emigreerde ik met mijn vader, moeder, broer en zusje naar 

Nederland. Mijn passie voor tekenen begon toen ik erg jong was, via 

mijn broer. Er ging een hele nieuwe wereld voor mij open. Al mijn 

ideeën waar ik constant over zat te fantaseren kon ik omzetten in beeld 

op papier. Ik trok heel snel de aandacht van klasgenoten en vrienden 

op school tijdens de tekenlessen. Dit was fantastisch, ik had mijn 

grootste hobby gevonden. Naarmate ik ouder werd, wilde ik er steeds 

meer mee. Ik leerde mijn schetsen omzetten naar digitale illustraties, 

korte animaties en stripverhalen. Zelf vind ik het prettig om te tekenen 

wanneer ik onderweg ben. Het bleek snel dat ik te veel schetsboeken 

had liggen, maar weinig digitaal. Door mijn schetsen in te scannen, 

kon ik ze invoeren in een programma genaamd Illustrator, waar ik het 

overtrek. Inkleuren doe ik in Photoshop. 

Onbeperkt Sport
Kortgeleden werd ik benaderd door Onbeperkt Sport om bij elke uitgave 

een tekening te maken. Hier kon ik geen nee tegen zeggen, omdat ik 

in mijn familie ook iemand met een beperking heb. In mijn jeugd 

kende ik mijn vader als een zeer sportieve man. Hij was vaak op het 

voetbalveld of onder de ring met een basketbal in zijn arm te vinden. 

Dit veranderde helaas toen hij een zieke voet kreeg. Ik wilde graag 

op deze manier ook een steentje bijdragen aan de mensen met een 

beperking in sport.” Zo kwam de tekening van Jelmar Bos tot stand.

Illustratie: R
eguillo D

rielinger
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Ambassadrice Kalkman in NTR Academie
FLEVOLAND - Monique Kalkman, ambassadrice van de stichting OnbeperktSport, stond afgelopen zomer centraal in een uitzending van NTR Academie.  
Een programma waarin bijzondere personen een monoloog houden.

In de uitzending vertelt Monique Kalkman hoe 

een dwarslaesie op veertienjarige leeftijd haar 

leven veranderde. Monique zag de tegenslag als 

uitdaging, ze omarmde nieuwe situaties en boog 

ze om tot positieve eigenschappen. Vijf jaar later 

werd ze Paralympisch kampioen tafeltennis. Ver-

volgens nog driemaal Paralympisch en viermaal 

wereldkampioene rolstoeltennis. De belangrijke 

lessen uit haar ziekte, uit de sport en haar maat-

schappelijke carrière doen haar nog steeds haar 

grenzen verleggen. Tegenwoordig is ze een bron van 

inspiratie en motivatie voor anderen. Monique vertelt - 

doorspekt met anekdotes - over haar successen, haar 

strijd, haar overwinningen. Ze laat zien wat de kracht is 

van een ondernemende en positieve geest. Het begint 

bij een halfvol glas.

De uitzending is nog na te kijken via 

internet:

http://www.uitzendinggemist.nl/afleveringen/1358302

Bosbadhal Emmeloord geschikt voor mensen met beperking
EMMELOORD – De Bosbadhal in Emmeloord wordt op 13 november officieel heropend. De hal is de afgelopen maanden flink uitgebreid. Dat was nodig 
omdat de PWA-hal zwaar verouderd was. Ook mensen met een beperking zijn in de hal beter af.

“Als je aan zo’n project begint dan zorg je ervoor dat de 

hal goed toegankelijk is”, zegt Ellentrees Müller van de 

gemeente Noordoostpolder. “Dan zorg je er ook voor dat 

de hal voor mensen met een beperking geschikt is.  Nu de 

hal voltooid is kunnen we zeggen dat het ook voor minder 

validen-vriendelijke hal is.”

Zo is er een lift aanwezig en zijn alle ruimtes geschikt om 

met een rolstoel te betreden. Maar ook de 2000 m2 grote 

vloer in de Bosbadhal is voor mensen met een beperking 

ideaal. Müller: “Het is een Klasse 1-vloer. Dat betekent 

dat de bal beter stuit maar vooral dat de knieën minder 

belast worden.” De Bosbadhal is ook veel functioneler ge-

worden, stelt Müller. “We hebben 4 tot 5 zalen beschik-

baar. We hebben dus flink wat capaciteit. Het is geschikt 

voor veel soorten sporten, waaronder dus ook sporten voor 

mensen met een beperking. Verder zijn er lichte kleuren 

gebruikt en bestaan de eerste drie meter van de muren 

uit bamboe. Dat geeft een rustig effect. Dat is plezierig.”

Aanvankelijk zag het er naar uit dat door de strenge 

winter de bouw vertraagd werd, maar door extra inzet 

van de bouwers wordt er sinds augustus al flink gesport 

in de Bosbadhal. De officiële opening is op woensdag  

13 november. De bouw kostte 8,2 miljoen euro.  

De exploitatie is rond. 

Sport4All start ook in Flevoland
LELYSTAD – Half oktober is in Zwolle het startsein gegeven voor Sport4All, een initiatief van 
MEE IJsselmeeroevers en Sportservice Flevoland om de komende jaren honderden mensen met 
een beperking in Flevoland aan het sporten te krijgen. 

MEE heeft met Sport4All een plan ontwikkeld waar-

bij het voor sportdeelnemers met een beperking 

makkelijker wordt om duurzaam te sporten binnen 

reguliere sportverenigingen, sportscholen en overig 

beweegaanbod.  Nu wordt er ook in Flevoland ge-

start. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van de know 

how en het netwerk van Sportservice Flevoland 

(SSF). Volgens de organisaties vallen veel sporters 

met een beperking nog tussen het wal en het schip. 

In Steenwijkerland is Sport4All al een groot succes, 

ook in Flevoland wordt veel van het project verwacht. 

De ambitie is om in ieder geval honderd mensen 

met een beperking per deelnemende Flevolandse 

gemeente aan het sporten te krijgen. 

Sportverenigingen denken vaak dat er veel aanpas-

singen nodig zijn (extra vrijwilligers, ruimte) om 

sporters met een beperking deel te laten nemen. 

SSF kan als liaison optreden tussen het sportaanbod 

en MEE om de toegankelijkheid te bevorderen. Om 

dit doel te bereiken werkt SSF samen met MEE bin-

nen het project Sport4All die uitgevoerd worden voor 

de gemeenten in Flevoland. Beide partijen stellen 

nu hun kennis beschikbaar. SSF beschikt bijvoor-

beeld over de benodigde informatie dat is vastgelegd 

in het rapport “Onbeperkt in Beweging”. SSF stelt 

haar kennis en informatie beschikbaar, waardoor de 

uitvoeringskosten voor het vooronderzoek voor op-

drachtgevers geminimaliseerd worden. MEE verzorgt 

de volledige uitvoering. De borging wordt door beide 

organisaties in samenwerking met lokale partners en 

stakeholders verzorgd en ingebed zodat de sporters 

met een beperking duurzaam kunnen sporten bin-

nen het reguliere sportaanbod. 

De aftrap voor Sport4All werd donderdag 10 oktober 

gegeven in Zwolle. Roely Graman van SSF snijdt de 

taart aan. 

Foto: screendum
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Bezoek ook eens...

Stichting Balansruiters al sinds 1968 actief 
“Paardrijden heeft therapeutische waarde”
EMMELOORD - “Paardrijden betekent: los komen van een handicap. 
Even los van de rolstoel of looprek”, zegt secretartis Bernhard Sloots 
van de stichting Balansruiters. “Paardrijden heeft ontegenzeggelijk 
een therapeutische waarde. Autistische mensen komen er bijvoorbeeld 
helemaal van tot rust.”

De stichting Balansruiters uit Emmeloord 

is in Flevoland de grootste organisatie 

die paardrijden voor mensen met een 

beperking organiseert. Maar liefst 90 tot 

95 ruiters met een beperking gaan  we-

kelijks paardrijden bij de manege aan de 

Sportlaan. “Fantastisch dat we dit mogen 

doen”, zegt Sloots die als secretaris ook 

zijn hart vasthoudt. “We hebben geluk-

kig nog wat financiële reserves, maar de 

crisis is ook bij ons merkbaar. Kregen we 

soms wel 14.000 euro aan giften binnen, 

dit jaar staat de teller op 1500 euro. We 

moeten volgend jaar echt iets verzinnen 

om meer geld binnen te krijgen, want je 

moet er toch niet aan denken als deze 

ruiters hier niet meer terecht kunnen.”

Sloots heeft het dikwijls voor zijn ogen 

zien voltrekken: een gehandicapte komt 

met laarzen en cap de manege in en 

wordt op een paard gezet. “Sommigen 

zijn eerst best wel bang, hoor. Maar dan 

gaat het paard lopen. Eerst stapvoets... 

dan wat harder en dan zelfs dravend.”

De ruiter komt steeds meer in harmonie 

met het paard dat hem zijn rug en benen 

leent. “Paardrijden is heel wat anders 

dan op een stoel zitten. De ruiter leert 

ontspannen, evenwicht te vinden en an-

dere spieren te gebruiken. Geweldig.”

De Stichting Balansruiters heeft zeven 

paarden tot haar beschikking. “Die kos-

ten flink wat geld. Onze begroting is bijna 

80.000 euro. We krijgen inkomsten uit 

lesgelden en subsidies van Noordoostpol-

der, Urk en wat randgemeenten. Voor de 

rest zijn we afhankelijk van giften, dona-

ties en sponsoring. Maar vooral de giften 

lopen erg terug. De laatste drie jaar moet 

er echt geld bij. En dan moeten we nog 

zien of de gemeenten de komende jaren 

de subsidies op niveau kunnen houden.”

De ongeveer tachtig vrijwilligers van de 

stichting gaan ondertussen vol enthousi-

asme door met het werk waar ze nu bijna 

45 jaar mee bezig zijn: mensen met een 

beperking ontspanning bieden door op 

paarden te rijden. 

Steptember steeds bekender
FLEVOLAND - De maand september ligt alweer achter ons en daarmee ook 
de actie Steptember. De actie wordt steeds bekender. 
Schrijf nu alvast in voor volgend jaar.

Deelnemers aan Steptember verbeteren 

hun eigen conditie terwijl ze tegelijkertijd 

ook een positieve bijdrage leveren aan het 

leven van mensen met cerebrale parese. 

Cerebrale parese stond vroeger bekend als 

spasticiteit. Elke 22 uur wordt er in Neder-

land een baby met cerebrale parese gebo-

ren. Daarmee is het de lichamelijke handi-

cap die het vaakst voorkomt bij kinderen. 

Wie in 2014 wil meedoen aan Steptem-

ber kan zich nu al inschrijven. Dat kan 

als team met drie vrienden, collega´s of 

familieleden. Elk teamlid ontvangt van de 

BOSK (vereniging voor mensen met een 

lichamelijke handicap) een stappenteller 

waarmee ze op een persoonlijke webpagina 

het aantal stappen bijhouden. Gezond wor-

den kan op veel manieren Op de site zijn 

meer dan 40 sporten en activiteiten om uit 

te kiezen. Die ac-

tiviteiten zijn om 

te rekenen naar 

het aantal gezette 

stappen. Alle ac-

tiviteiten zijn geschikt voor mensen 

met een beperking. De bedoeling is om 

dagelijks 10.000 stappen te zetten. 

 

Sponsoren
Deelnemers kunnen zich tijdens Step-

tember laten sponsoren. Alle inkomsten 

komen ten goede aan onderzoek naar 

cerebrale parese en aan de ondersteu-

ning van kinderen en volwassenen met 

cerebrale parese. Aanmelden kan bij de 

BOSK, Jurriaan Brans, e-mail j.brans@
bosk.nl of telefoon (030) 245 90 90.  

Zie ook www.steptember.nl

Laat de Balansruiters rijden
Wie de Stichting Balansruiters wil ondersteunen kan terecht op de website  

www.balansruiters.nl en het tabblad ‘steun ons’ aanklikken. Bellen kan ook: 

0527-614346. Op zaterdag 2 november is er een een open dag die om 13.00 uur. 

Doelgroep vormt redactie OnbeperktSport 
LELYSTAD – De kandidaat-redactieleden kregen de afgelopen maanden 
gratis een aantal trainingen aangeboden van de IWPacademy waarin werd 
uitgelegd hoe een artikel geschreven wordt en hoe een redactie te werk 
gaat. Redactielid Harm Lahuis stelt de nieuwe redactieleden voor.

Wakker worden en de wekker niet 

meer uit kunnen zetten: Het overkwam 

Lelystedeling Harm (nu 58 jaar) in 

2009. De avond ervoor had de fanatieke 

sporter nog op de spinnerfiets gezeten, 

de volgende ochtend stond de wereld 

op zijn kop. Het lukte hem niet meer 

om de wekker af zetten. Harm heeft in 

been en arm uitverval verschijnen, en 

een afasie taalstoornis. “Een ramp”, 

zegt Harm. “Vier maanden  herstellen 

in de Trappenberg en in de Rode Klip 

in Lelystad trainen en ontspanningen 

zoeken. “Toen Harm werd gevraagd om 

mee te helpen aan OnbeperkSport hoefde 

hij niet lang na te denken, ook al krijgt hij 

hulp bij het schrijven.  

Betty Slot kreeg ook te maken met 

beperkingen toen haar leven, na een val 

van de trap, op zijn kop stond. Haar ogen 

stonden niet meer goed en aan één zijde 

is ze doof.  “Maar wij kunnen er samen  

wat van maken”, zegt Betty.

Frederik Bakker werkt vanaf de volgende 

editie mee. Hij werd  tijdens een 

knikkertoernooi in Urk benaderd om 

iets met OnberktSport te doen. Hij is 

rolstoel gebonden en doet recreatief aan 

handbiken, maar heeft een Berkelbike, 

dus ook met de benen. 

Edo Halma wil liever niet uitgebreid 

aandacht in de krant, maar is wel belangrijk 

in de redactie. Naast artikelen houdt Edo 

ook de website www.onbeperktsport.nl bij. 

Drie redactieleden uit Lelystad,  één uit 

Urk en een hoofdredacteur uit Almere. 

Dat begint goed. Helaas heeft redactielid 

Jeanette Dekker uit Almere aangegeven 

te willen stoppen. In deze krant staan nog 

wel bijdragen van haar. We hopen dat ook 

interesse komt uit de Noordoostpolder! 
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G-tennis Flevostar Dronten slaat aan
DRONTEN - Sportclub Flevostar Dronten is in april van dit jaar van start 
gegaan met G-tennis. Inmiddels komen tweewekelijks twaalf tennissers naar 
de sporthallen in ’t Dok.

Flevostar is een sportvereniging voor men-

sen met en zonder beperking. De vereni-

ging bood al sporten aan als voetbal, bas-

ketbal, badminton en darten maar wilde 

nu ook tennis proberen op te starten. 

“Dat is bijzonder goed geslaagd”, zegt 

voorzitter Wim Haverkort van Flevostar 

Dronten. “We vonden dat tennis toch wel 

in het pakket van sporten hoorde. De eer-

ste keer waren er direct al zes deelnemers. 

Inmiddels spelen tweewekelijks op de vrij-

dag en daar komen telkens twaalf sporters 

op af. Als je bedenkt dat we nog maar zo 

kort bezig zijn, mogen we daar heel tevre-

den over zijn.”

Om het rolstoeltennis op te zetten nam 

Flevostar contact op met Sportservice  

Flevoland en werd financiële steun verkre-

gen van de provincie Flevoland..  en met 

Flevoparq die zorgt voor trainers.”

Flevostar Dronten voorziet dus met rolstoel-

tennis duidelijk in een behoefte. Tennis-

liefhebbers met een beperking uit de regio 

Dronten moesten vaak afreizen naar Zwolle. 

Wie geïnteresseerd is in rolstoeltennis in 

Dronten kan een kijkje nemen op de 

website www.flevostar-dronten.nl.

Voormalig hockeyster Elsemieke Havenga 

verzorgt samen met Wilfred Genee de  

presentatie. Op deze manier krijgen ruim 

500 gasten een kijkje in de keuken van 

de gehandicaptensport aangeboden. Voor-

malig paralympisch wereldrecordhoudster 

Annette Roozen en rolstoelbasketballer 

Marc van de Kuilen vervullen hierbij een 

belangrijke rol. Zij vertellen hun verhaal 

over de rol van de sport , de toekomst, 

en persoonlijke drijfveren. Ook nemen 

de gasten een kijkje in de keuken van de 

sponsoren. Zij vertellen over hun affiniteit 

en passie voor de gehandicaptensport en 

hoe zij bijdragen aan het realiseren van 

dromen en ambities van de sporters.

Maître Frederic en Ron Blaauw nemen 

de verantwoordelijkheid voor de culinaire 

invulling van de avond en trakteren de 

gasten op een speciaal samengesteld 

diner. Ook ontbreekt het op het Gala niet 

aan muzikaal talent. Krystl geeft een 

spetterend optreden. Zij is de winnares 

van de 3FM-Award en de Edison voor 

Beste Nieuwkomer.

Lucky Wheels brengt begrip bij voor rolstoelers
URK - De stichting Lucky Wheels timmert aan de weg om begrip bij te 
brengen voor rolstoelers. En dat doet Luuk Wissema al jaren. Vorige maand 
nog op Urk.

Het moment dat Luuk Wissema op 

26 februari 1984 gehandicapt raakte 

stond zijn hele leven op zijn kop. Na 

een hersenbloeding kreeg hij een 

ruggenmergpunctie met fatale gevolgen. Na 

een lange, sombere periode werd hij lid van 

een zwemclub, werd Nederlands kampioen 

en instructeur bij een duikclub. Toch 

merkte hij ook vooroordelen. Daarom gaat 

hij nu bedrijven, organisaties en scholen 

langs en vertelt ze zijn levensverhaal om 

daarna met elkaar te sporten. 

Ook op Urk deed Luuk dat onlangs nog 

bij de Wilhelminaschool en in Sporthal De 

Schelp. Eerst laat hij zien hoe het is om 

een visuele handicap te hebben daarna 

mogen de leerlingen zelf ervaren hoe het is 

om in een rolstoel te bewegen. De stichting 

Lucky Wheels heeft er maar liefst vijftien. 

Na afloop weten de leerlingen maar al 

te goed: Luuk is niet anders, iedereen is 

een klein beetje anders. En daar moet je 

respect voor hebben.

Wie geïnteresseerd is in een gastcollege 

van Luuk kan contact opnemen met de 

stichting Lukcy Wheels via e-mail:

info@stichtingluckywheels.nl 
of telefoonnummer 0527-85 22 58.
 
Meer informatie: 

www.stichtingluckywheels.nl

Nationaal Gala voor Gehandicaptensport 
FLEVOLAND - Donderdag 31 oktober vindt voor de zevende keer het 
Nationaal Gala voor sportieve gehandicapten plaats in het Olympisch 
Stadion in Amsterdam. Tijdens dit evenement staat iedereen als één team 
achter sporters met een handicap. 

Foto: Fred R
otgans

Rolstoeltennis in Dronten slaat aan.

Foto: aangeleverd
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“Toen ik wilde gaan sporten kon 
de adviseur van Welzorg mij, 
vanuit zijn eigen ervaring, alles 
over sporthulpmiddelen vertellen. 
Nu kan ik elke dag lekker trainen 
en heb deze week weer mijn 
persoonlijke record verbroken!”

Ik heb lichamelijke beperkingen. 
Dat vind ik soms lastig. Toch 
probeer ik  zo veel mogelijk mee 
te doen. Eruit te halen wat voor 
mij mogelijk is. Ook met sporten. 
Ik doe aan handbiken en wil ooit 
goud gaan halen op de Paralym-
pics. Ik denk dus niet over wat ik 
niet kan, maar aan wat ik wel kan. 
En daar ga ik voor!

Sportbedrijf Almere 
brengt je in beweging

•  Sportbedrijf Almere is dé entree voor sport 
en bewegen in Almere

•  Wij werken met lef en ambitie aan de ontwik-
keling en versterking van een sportief Almere

•  Sportbedrijf Almere stimuleert sport en 
 beweegt een ieder sportief bezig te zijn

Wilt u ook langer zelfstandig functioneren of 
uw gezondheid op peil houden?
Sport en bewegen kan u daarbij helpen.
Ook voor sporten met een beperking.

Bezoek onze website voor de mogelijkheden  
of meer informatie:  
http://sportbedrijf.almere.nl 

Topsportcentrum Almere • Pierre de Coubertinlaan 7 

1362 LA Almere Poort • (036) 5 458 458

sportentree@almere.nl • sportbedrijf.almere.nl

Vereniging met G-sport? Gratis webpagina!
Verenigingen in Flevoland die G-sport aanbieden kunnen op de 
veelbezochte site van OnbeperktSport een gratis pagina krijgen 
om zich te presenteren. Op de eigen pagina kunnen zij de 
laatste nieuwtjes of speciale acties van de vereniging plaatsen. 
Daarmee bereikt u als vereniging een groot publiek! 
 

Interesse? Mail: voorzitter@onbeperktsport.nl


