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Benefiet Gala Avond voor Onbeperkt Sport 
ALMERE – De stichting Onbeperkt Sport stelt zich tot doel ge-
handicapten bekend te laten worden met verschillende sport-
mogelijkheden en het stimuleren van de gehandicaptensport. 
Steunt u deze doelstelling? 

Neem dan deel aan de benefiet Gala-avond OnbeperktSport op vrij-

dag 7 maart. De opbrengst komt geheel ten goede aan deze stichting. 

De stichting OnbeperktSport nodigt u van harte uit om deze  

benefiet Gala-avond in restaurant Boathouse Almere bij te wonen. 

Er is een avondvullend programma waar gasten kunnen genieten 

van live muziek, entertainment en een heerlijk diner. U beleeft een 

fantastische avond en steunt tevens het goede doel!

De Gala-avond begint om 18.00 uur en duurt tot circa 22.30 uur. 

Deelnemers betalen € 75 ,-  en ontvangen daarvoor een viergan-

gendiner. De opbrengst van de avond is bestemd voor het goede 

doel: OnbeperktSport. Tijdens het diner zijn er optredens van Mar-

cel Dool en Eddy van Slimming (2 FORCE) en is er een zeer speci-

ale VIP aanwezig! Monique Kalkman, ambassadeur van Onbeperkt 

Sport en meervoudig Paralympisch kampioen, zal de aanwezigen 

welkom heten. Ook worden er bijzondere items geveild waarvan de 

opbrengst uiteraard ook naar OnbeperktSport gaat. 

Almeerse op weg naar Rio
Eigen auto voor rolstoeltennisster Michaela Spaanstra
ALMERE - Top rolstoeltennisster Michaela Spaanstra heeft in aanloop naar de Paralympische Spelen in Rio eigenlijk het goud al in handen. De in Almere 
wonende Spaanstra kreeg van haar werkgever LeasePlan Nederland een volledig gepersonaliseerde auto overhandigd. 

Naast de gesponsorde auto voorziet de leasemaatschap-

pij de tennisster ook van de benodigde financiële onder-

steuning. “Dat is een fantastische ondersteuning. Zeker 

omdat LeasePlan mij al werkneemster ook  flexibele 

werktijden wil geven. Ik kan me volop richten op haar 

ambitie om over drie jaar tijdens de Spelen in Rio 2016 

die felbegeerde gouden plak in de wacht te slepen.” 

De bijdrage van LeasePlan is voor Spaanstra meer dan 

welkom. Toch is er volgens de Almeerse nog steeds 

een financieel gat. “Ik ga komend voorjaar toernooien 

spelen in Amerika. Dat is nodig om op niveau te kunnen 

trainen. Dus alle steun blijft welkom.”

Sinds 2010 is Spaanstra grotendeels afhankelijk van 

haar rolstoel. Spaanstra: “Toen er in oktober 2010 een 

tumor werd geconstateerd in mijn ruggenwervel ben ik 

door een zeer diep dal gegaan. Ik moest maar van het 

ergste uitgaan, werd er gezegd. De opluchting was dan 

ook enorm toen bleek dat de tumor goedaardig was. 

Echter zat deze op een ‘kwaadaardige’ plek, zo bleek 

ook na de operatie die mij achterliet met een incomplete 

dwarslaesie.”

Rolstoeltennis
Met een bijzonder positieve instelling besloot zij haar 

oude tenniscarrière weer op te pakken, dit maal als 

rolstoeltennisster, en dit doet zij niet onverdienstelijk. 

Binnen no-time wist zij een plek te veroveren in de 

tennistop. Ook 2013 was een jaar waarin de Almeerse 

opklom op de tennisladder.  “Alle gestelde doelen 

werden behaald en overtroffen”, zegt Spaanstra. “Met 

mijn trainer Aad Zwaan hadden we ingezet om in 

december een plaats bij de internationale  Top 50 te 

hebben bereikt. Ik sta nu op plek 21. Dat overtreft alle 

verwachtingen. Ik haalde in 2013 twee internationale 

toernooizeges, één internationale finale en meerdere 

nationale titels.”Door de internationale successen en de 

nationale toernooizeges wist Spaanstra zich te plaatsen 

voor de Nederlandse Kampioenschappen rolstoeltennis. 

Op dit NK in Rotterdam wist zij zich in het enkelspel 

te plaatsen voor de halve finale en behaalde zij in het 

dubbelspel de tweede plaats.

Trots
LeasePlan is trots op haar gedreven medewerker van de 

afdeling Klachtenmanagement. Gerrit van der Maaten, 

Directeur HRM: “Alle collega’s volgen de sportieve 

carrière van Michaela op de voet via de media en haar 

eigen blog. We zijn niet alleen trots op haar prestaties maar 

ook op haar positieve instelling en doorzettingskracht. 

Dat inspireert ons en wij ondersteunen haar graag, zodat 

wij straks een  Paralympisch kampioen in ons midden 

hebben.” Naast haar tenniscarrière en haar baan bij 

LeasePlan Nederland heeft Michaela een eigen stichting 

in het leven geroepen, de Michaela Kurpisz Foundation. 

(www.smkf.nl) . Deze stichting heeft als belangrijkste 

doel de invalide sporter in positiever daglicht te plaatsen 

en deze te motiveren en te inspireren.
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Olympisch jaar biedt kans tot integratie gehandi-
captensport

Op sportgebied is 2014 natuurlijk een bijzonder 
jaar. Het is het jaar van de Olympische Winter-
spelen in Sochi van 7 februari tot en met 23  
februari en de Paralympische Winterspelen van 7 
maart tot en met 16 maart. De hele wereld volgt 
de verrichtingen van onze sporters. Dit jaar doet 
ook een kleine Nederlandse delegatie van sporters 
met een beperking mee. 

Dit is een geweldig ervaring voor de sporters en een 
prachtig moment om aandacht te geven aan de ge-
handicaptensport.  Maar ook dichter bij huis zijn 
hiervoor in 2014 goede kansen. Er is een prach-
tig internationaal evenement in onze provincie. 
Dit jaar wordt de EK Triathlon gehouden in Almere. 
Dit is een hele happening, die ook kansen biedt 
voor de gehandicaptensport. 

Als provincie kijken we met sportservice Flevoland, 
de gemeente Almere en de organisatie van de 
triatlon naar de mogelijkheden om  ook sporters 
met een beperking daaraan deel  te kunnen laten 
nemen. Als provincie hebben wij ons ten doel ge-
steld om meer mensen met een beperking te laten 
sporten. Dat stimuleren we door het sportaanbod 
te vergroten bij de verschillende sportverenigingen 
in Flevoland en daar ook publiciteit aan te geven. 
Maar ook door te kijken naar de mogelijkheden 
voor sporters met een beperking om deel te kunnen 
nemen aan bijvoorbeeld  grote sportevenementen. 
Dit  heeft zeker een stimulerende werking. 

Deelname geeft mensen met een beperking inzicht 
in hun mogelijkheden en wat zij kunnen bereiken. 
Het is dus van belang om de  reguliere en gehan-
dicaptensport te laten integreren. Dat zou dan ook 
door kunnen werken in de sportverkiezingen die 
in elke gemeente worden gehouden. Want wat mij 
opviel,  is dat daar geen aandacht wordt besteed 
aan sporters met een beperking die een bijzondere 
prestatie hebben neergezet. Dat is toch eigenlijk 
niet terecht. Laten we er met elkaar een mooi jaar 
van maken!

Gedeputeerde Sport Jaap Lodders
Provincie Flevoland 

Voorwoord‘Gouden Drempel’ voor Van Rheenen Sport
ALMERE – Sportschool Van Rheenen is in Almere de organisatie die zich in 2013 op bijzondere 
wijze heeft ingezet ten behoeve van mensen met een handicap. Burgemeester Annemarie 
Jorritsma overhandigde het bedrijf de Gouden Drempel uit, een stimuleringsprijs. 

Eigenaar Jan-Willem van Rheenen mocht de 

prijs, die ieder jaar door stichting SOGA (Stede-

lijk Overlegorgaan Gehandicapten Almere) uit-

gereikt wordt, in ontvangst nemen. Het nieuwe 

pand van Van Rheenen aan de Marathonlaan is 

gebouwd volgens een programma van eisen dat is 

opgesteld met twee scholen voor meervoudig ge-

handicapte kinderen. Rolstoelgebruikers kunnen 

vanaf de parkeerplaats zonder drempels het pand 

in. De deuren gaan elektrisch open en met een 

verrijdbare zwembadlift kunnen mensen uit een 

rolstoel langzaam het water in zakken. Ook in het 

café kunnen rolstoelers makkelijk tussen tafels en 

stoelen door. Van Rheenen is er trots op de Gou-

den Drempel in ontvangst te mogen nemen. Eer-

der hebben lunchroom Tante Truus het Topsport-

centrum, hotel Apollo en hotel Van der Valk de 

prijs gekregen. Jan-Willen van Rheenen kreeg de 

stimuleringsprijs overhandigd van burgemeester 

Annemarie Jorritsma van Almere

Sportgeneeskunde is erkend specialisme
Het College Geneeskundige Specialismen (CGS) heeft de Sportgeneeskunde erkend als specialisme. 
Voorzitter Ted van Essen maakte dat bekend tijdens het Sportmedisch Wetenschappelijk 
Jaarcongres van de Vereniging voor Sportgeneeskunde.  

Van Essen heeft de Commissie Sportgeneeskunde geleid die de erkenningsaanvraag van de sportgeneeskunde 

heeft beoordeeld. Sport en bewegen wordt steeds belangrijker voor de gezondheidszorg en het CGS is ervan 

overtuigd dat de sportgeneeskunde daar een belangrijke bijdrage aan kan leveren. De sportgeneeskunde 

is voldoende afgebakend van andere specialismen, heeft een toegevoegde waarde en voorziet in een 

maatschappelijke behoefte. Het CGS heeft de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport verzocht 

de titel sportarts als wettelijk erkende specialistentitel aan te merken en in te stemmen met het ‘Besluit 

sportgeneeskunde’ waarin de eisen voor de opleiding sportgeneeskunde zijn vastgelegd. De verwachting is 

dat de Minister binnen de daartoe gestelde termijn uitsluitsel zal geven. 

Foto: Fred R
otgans
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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!

Zoek een sport via Sportloket Aangepast 
Sporten Flevoland 
FLEVOLAND - Flevolanders met een beperking die op zoek zijn naar aangepast sportaanbod 
kunnen informatie inwinnen via het Sportloket Aangepast Sporten Flevoland.

Mensen met een beperking sporten doorgaans min-

der vaak dan valide personen, toch zijn er genoeg 

geïnteresseerden. Zij ondervinden vaak problemen 

bij het maken van een keuze. Zo is het aangepaste 

sportaanbod relatief gering en worden de sporten die 

er wel zijn vaak niet gevonden. Ook de drempel om 

er zelfstandig op uit te gaan wordt als hoog ervaren. 

Daarnaast zijn er obstakels in de vorm van vervoer, 

financiën en tijd. 

Waar beginnen?
Wie een beperking heeft en toch wil gaan sporten 

kan in eerste instantie zelf een kijkje nemen op de 

site www.gehandicaptensportflevoland.nl. Op deze 

site staat een zo volledig mogelijk overzicht van het 

sport- en beweegaanbod voor Flevolanders met een 

beperking. 

Biedt deze site geen uitkomst? Maak dan een af-

spraak bij het Sportloket Aangepast Sporten Flevo-

land, een doorverwijzing hiervoor is niet nodig. Het 

doel van het sportloket is om mensen met een beper-

king op weg te helpen naar een passende beweeg- of 

sportactiviteit in hun omgeving. Het sportloket is er 

voor iedere beperking, zowel lichamelijk als verstan-

delijk en in alle gradaties. Aan het deskundig advies 

zijn geen kosten verbonden.

Tijdens een uitgebreide intake worden alle wensen 

en mogelijkheden in kaart gebracht. Daarna wordt 

een concreet sportadvies uitgebracht, waarin maxi-

maal drie mogelijke sporten benoemd worden. Na 

een keuze hieruit door de cliënt, en het regelen van 

de bijkomende zaken, zal de geïnteresseerde ook 

concreet begeleid worden naar de sportaanbieder en 

de eerste kennismakingsles. Nadat de cliënt zich in-

geschreven heeft bij de sportaanbieder is de missie 

van het sportloket volbracht. Op gezette tijden is er 

een vervolgcontact om na te gaan of de cliënt nog 

steeds actief sport bij de sportaanbieder.

Gratis sportochtend voor 
Drontenaren met een beperking

DRONTEN – Drontenaren met een beperking konden 
onlangs kennismaken met verschillende sporten tijdens 
een gratis sportochtend op en rond de parkeerplaats 
voor zwembad Overboord. 

De ochtend was een initiatief van Kwintes, Interakt Contour en 

de buurtsportcoaches. Ongeacht de beperking kon iedereen van 

18 jaar en ouder kennismaken met voetbal, fitness, zwemmen, 

aquapower en bodypump. 

Uiteraard was het mogelijk om de sporten zelf te beoefenen. 

Aansluitend aan de sportochtend was er een gratis lunch.  
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Sport staat centraal bij DennisvanderZeijden.nl 

‘Een grens is pas een limiet als je niet verder meer kunt’
Vanaf het moment dat er bij de Almeerder Dennis van der Zeijden kanker in zijn rechterscheenbeen werd geconstateerd en een amputatie onvermijdelijk 
was, heeft Dennis zijn grenzen, en veel meer dan dat, verlegd door sport weer centraal in zijn leven te stellen en de limieten weer op te zoeken. 

Sport is altijd erg belangrijk voor Dennis geweest. Vanaf 

zijn jeugdjaren tot dat hij midden 20 was, heeft hij als 

doelverdediger op het voetbalveld vele hoogtepunten ge-

kend. Daarnaast was Dennis een actief wintersporter en fa-

natiek hardloper. Deze ervaring is mede de insteek geweest 

voor zijn stichting. De stichting Dennis van der Zeijden 

stelt zich ten doel om mensen met een fysieke beperking 

te motiveren en te stimuleren om actiever te bewegen. De 

afgelopen jaren heeft de stichting sportieve evenementen 

en clinics georganiseerd waarbij iedereen met een ampu-

tatie kon deelnemen om kennis te maken met de sport 

en te ervaren dat er veel mogelijk is op sportief gebied. 

Daarnaast ondersteunt de stichting individuen bij het re-

aliseren van persoonlijke, concrete sportieve ambities en/

of het verbeteren hiervan. Een overzicht van gerealiseerde 

evenementen.

Golfclinic - Zaterdag 12 oktober werd voor de 5e (!) keer 

een golfclinic en –wedstrijd georganiseerd voor mensen 

met een fysieke beperking en hun partner. Ruim 35 deel-

nemers probeerden of golfen met een fysieke beperking 

ook mogelijk voor hen was. Door de samenwerking met 

Otto Bock en Welzorg waren er ook Paragolfers beschik-

baar voor iedereen die in een rolstoel meedeed.

Wakeboardclinic - In de maanden augustus en september 

waren er succesvolle wakeboardclinics. Wakeboardpro 

Denise de Haan begeleide iedereen op de beginners-

baan zodat alle deelnemers konden ervaren hoe het is 

om zittend of staand te wakeboarden. Alle deelnemers 

met een fysieke beperking durfden het aan en konden 

genieten tijdens een zomerse avond van het grensver-

leggende wakeboarden.

Watersportclinic - In samenwerking met ‘Stichting de benen’ 

organiseerden wij in april voor de vierde keer een watersport-

dag voor mensen met een fysieke beperking én hun partners 

op de Loosdrechtse plassen. Deelnemers konden onder lei-

ding van ervaren instructeurs leren zeilen en kanovaren. 

Indoor Skydiveclinic - Voor alle grensverleggende bikkels met 

een fysieke beperking, organiseerden we op donderdag 11 

april 2013 van 13:00 uur tot 15:30 uur een spectaculaire 

Indoor Skydiveclinic in Roosendaal. 70 deelnemers konden 

vliegen als een vogel in een windtunnel. Verschillende media, 

waaronder Omroep Max, hadden aandacht voor het evenement

Ski- en snowboardclinic - In samenwerking met de Men-

telity foundation van Bibian Mentel, Otto Bock en Snow-

World Zoetermeer was er in februari  een geweldige Ski- 

en Snowboardclinic. Skiërs en snowboarders met een 

knie-ex of een hogere amputatie én in het bezit van een 

elektronische prothese knie trotseerden de pistes. Voor 

skiërs met een onderbeenprothese waren er geen voor-

waarden voor het volgen van de clinic. 

Veel van deze clinics worden jaarlijks gegeven. Maar er 

waren de vorige jaren ook enkele andere opvallende cli-

nics zoals de zeilclinic, rolstoelbasketbalclinic, sledge-

hockeyclinic, duikclinic en een  abseilevenement vanaf 

de Euromast
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Redactielid Harm Lahuis traint zwemmers
LELYSTAD - Harm Lahuis is afasiepatiënt en ervaart veel problemen bij het 
spreken en schrijven. Dat weerhoudt hem niet om actief bezig te blijven. 
Naast redactielid van deze krant OnbeperktSport is hij ook zwemtrainer 
voor triatleten. Een interview met een doorzetter.

Waarom ben je gestopt met sporten?
Ik kreeg een herseninfarct ‘s morgens. Ik 

weet alles nog, maar kon er niets aan doen. 

Ik sprak ineens wartaal uit en de rechter-

kant van mijn lichaam was ineens verlamd.

Hoelang is dat geleden?
Het gebeurde in september 2009, op een 

donderdagmorgen, om 6.00 uur.

Wat zijn nu nog steeds je beperkingen?
Verstandelijk is alles goed, maar afasie 

is hevig en geeft veel spraak- en schrijf-

problemen. Lichamelijk kan ik niets met 

mijn rechterarm en om mijn rechterbeen 

draag ik een brace en daarmee gaat het 

lopen beter.Ik train nog steeds om zon-

der hulpmiddelen te kunnen lopen. Dat 

is toch de drive van mijn sportverleden:  

meer kunnen als mogelijk lijkt.

Wat voor sport deed je?
Ik deed triatlons,  fietsen en master-

zwemmen. Dat is zwemmen voor men-

sen van 25 jaar en ouder. Ik was 30 jaar 

toen ik begon. 

Hoe kwam je erbij om zwemtrainer te worden? 
Ik was voor mijn ziekte al zwemtrainer bij 

de KNZB en ze hebben mij gevraagd of ik 

het weer wilde proberen!

Wat voor groep train je?
Ik train volwassenen vanaf 20 jaar voor de 

triatlon, elke zaterdagmiddag in zwembad 

De Koploper in Lelystad. Ze trainen borst-

crawl en schoolslag voor zowel armen als 

benen. Speciaal de techniek!

Doe je nu zelf nog iets aan sport en hoe vaak? 
Ik doe twee keer per week begeleid fitness-

neurogym voor mensen met niet-aangeboren 

hersenletsel (NAH) bij activiteitencentrum 

De Rode Klif. Eén keer per week heb ik 

schrijf- en spraakles voor de afasie en één 

keer per week zwem ik met de groep in de 

Koploper.

Wat is je voorkeur met zwemmen?
Vooral borstcrawl en rugcrawl en ”uiteraard” 

alleen links! Als het weer het toelaat fiets ik 

op mijn driewiel-fiets rondom Lelystad en 

geniet ik van de natuur en de omgeving.

Grootste Paralympische ploeg ooit naar Sotsji
STOSJI - Nederland wordt in maart bij de Paralympische Spelen 
vertegenwoordigd door de grootste ploeg ooit. Inmiddels zijn zes atleten 
verzekerd van kwalificatie. 

Vier jaar geleden zond Nederland slechts één atleet naar Vancouver uit. In Turijn 2006 

helemaal niemand.  In 1994 en 2002 vaardigde Nederland vier atleten af. Aangepaste 

skiërs Kees-Jan van der Klooster, Anna Jochemsen en Bart Verbruggen waren al verzekerd 

van een kwalificatie, evenals snowboardster Bibian Mentel. De jonge snowboardtalenten 

Chris Vos (15) en Lisa Bunschoten (18) zijn daar bijgekomen.  Misschien dat Thomas 

Mulder zich ook nog weet te kwalificeren.  

Zwemmers GZZ ZIGNEA winnen tien medailles 
EMMELOORD – De zwemmers van GZZ  ZIGNEA uit de Noordoostpolder 
gingen in december met vier zwemmers naar een zwemwedstrijd in Smilde 
voor mensen met een verstandelijke beperking. Het kwartet zwom tien 
medailles bij elkaar en vestigde ook nog eens drie persoonlijke records. 

Dat laatste is echt een vermelding waard, 

want er werd in doelgroepbad gezwommen 

en daar is de temperatuur van het water 

echt veel warmer dan gebruikelijk. Douwe 

Oppenhuis, de jongste zwemmer, behaal-

de twee bronzen plakken op de 25 meter 

schoolslag en de 25 meter vrije slag. Op de 

vrije slag vestigde hij een nieuw persoonlijk 

record, en op de 25 meter rugzwemmen 

werd hij tweede en behaalde dus een 

zilveren medaille.

Sven de Weert zwom in een zwaardere 

poule. Hij werd twee maal derde op de 25  

meter rugzwemmen en op de 25 meter 

vrije slag verbeterde hij zijn persoonlijk re-

cord. Op de 25 meter schoolslag pakte hij 

de gouden plak én een persoonlijk record. 

En ook Ronald Nieuwenburg zwom in een 

zware poule, hij behaalde  een zilveren plak 

op de 25 meter schoolslag. Annemieke 

Visch deed het nog een tandje beter, zij 

behaalde op elke afstand een eerste plaats 

en kwam dus met drie gouden plakken 

terug naar Emmeloord.

ZIGNEA
ZIGNEA is de zwem- en poloclub uit de Noord-

oostpolder. ZIGNEA staat voor Zwemmen Is 

Gezond Nuttig En Aangenaam. GZZ staat 

voor Gehandicapten Zwemmers ZIGNEA. 

Binnen deze afdeling van ZIGNEA kunnen 

mensen met een beperking (verstandelijk, 

fysiek, gedrag gerelateerd of motorisch), de 

zwemsport beoefenen. Bijvoorbeeld door 

met plezier aan de conditie te werken of 

eventueel aan officiële wedstrijden mee te 

doen, uiteraard op een passend niveau. De 

groep bestaat uit 25 zwemmers in de leef-

tijd van 9 tot en met 51 jaar. Een  aantal 

zwemmers van de GZZ  ZIGNEA gaan mee-

doen aan de Nationale Special  Olympics. 

Dit is vergelijkbaar met de Olympische 

Spelen maar dan in eigen land met deelne-

mers met een beperking. 
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Kayleigh Heerikhuisen Nederlands 
Kampioen
DRONTEN – G-judoka Kayleigh Heerikhuisen uit Dronten is eind vorig jaar 
Nederlands Kampioen G-judo geworden in de klasse tot 63 kg. Mede 
daardoor werd ze bevorderd  naar de 1e kyu (bruine band).  Maar de band 
was ook voor haar positieve inzet en trainingsarbeid. 

De volgende band die Kayleigh kan ha-

len is zwart (1e dan). Dat betekent dat ze 

geen judoexamens meer kan doen bij ju-

doschool Shoganai in Dronten, maar dat 

dit examen voor de dangraadcommissie 

moet worden afgelegd. Het behalen van 

het Nederlands Kampioenschap was 

voor Kayleigh een sportieve mijlpaal. Ze 

was gespannen aan het toernooi begon-

nen maar won de eerste partij met een 

wazari. In de tweede partij werd niet ge-

scoord en riepen de scheidsrechters haar 

tegenstander uit tot winnaar. In de derde 

partij kwam ze echter sterk terug en ook 

de laatste partij werd gewonnen. De titel 

was daarmee een feit. 

G-judotoernooi
Voorafgaande aan het NK Judo werd 

het internationale Shenshu G-judotoer-

nooi georganiseerd. Na maandenlang 

herstel mocht Davy Harmsen eindelijk 

weer de wedstrijdmat op en begon sterk 

door direct het goud te veroveren. Luuk 

Verhoeff won een bronzen plak en ook 

Gert-Jan Vlijm wist een derde plaats 

te veroveren. Kayleigh Heerikhuisen is 

blij met haar nationale titel  

Er kan nog ingeschreven worden tot en met zondag 16 februari. Van 13 tot en met 15 

juni is de provincie Friesland gastheer van het grootste landelijke sportevenement voor 

mensen met een verstandelijke handicap. Zij organiseren de Special Olympics Nationale 

Spelen. De voorbereidingen zijn in volle gang en het belooft een groots sportfeest te 

worden voor de circa 2000 deelnemers, de coaches/begeleiders, toeschouwers en de 

vele vrijwilligers. Kijk voor meer informatie op: www.specialolympics.nl.

Schaatsvriendendag in Olympisch Stadion
FLEVOLAND - Op zaterdag 22 februari wordt voor de vijfde keer de KPN 
Schaatsvriendendag gehouden. En dat is dit jaar op een historische locatie: 
het Olympisch Stadion in Amsterdam.

De Schaatsvriendendag is een gezellig eve-

nement, speciaal voor iedereen met een 

handicap. Er kunnen per groep maximaal 

vier schaatsvrienden meedoen. Gezamen-

lijk kan de groep op deze dag kennismaken 

met verschillende schaatssporten. Zo kan er 

een clinic gevolgd worden bij een aantal oud 

top-schaatsers of kennis worden gemaakt 

met de ijssport Curling. Rolstoelers mogen 

daarbij met hun stoel het ijs op. 

Dit jaar wordt de vriendendag wel op een 

heel bijzondere locatie gehouden, het Olym-

pisch Stadion in Amsterdam. Een maand 

lang, van 1 februari tot en met 2 maart, 

wordt de Coolste Baan in het Olympisch 

Stadion in Amsterdam neergelegd. Dat dit 

gebeurt is zeer uniek.

En hoe leuk is het, deze Coolste Baan van 

Nederland is ook nog eens geopend in de-

zelfde periode als dat de Olympische Win-

terspelen van Sochi 2014 plaatsvinden. 

Niet voor niets is deze ijsbaan dan ook he-

lemaal in Olympische sferen. 

Tijdig aanmelden is belangrijk en kan via 

www.ikkomschaatsen.nl.

Inschrijfperiode Special Olympics Nationale 
Spelen opgeschoven 
FLEVOLAND - Door een technische storing is de inschrijfperiode voor 
de Special Olympics Nationale Spelen 2014 in Fryslân twee weken 
opgeschoven. 

Foto: Fred R
otgans

Foto: kayleigh-judo.nl
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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
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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

 

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

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


