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In juli vonden de Special Olympics World Games in Los 
Angeles plaats. Dat zijn de Olympische Spelen voor mensen 
met een verstandelijke beperking. Er deden 7.000 sporters 
mee uit 170 landen. Het Nederlandse team bestond uit 65 
sporters en 22 coaches die in 13 takken van sport actief 
waren. Daaronder drie sporters van handbalvereniging 
HAVAS en drie sporters van de Almeerse Schaatsvereniging. 
De deelnemers leverden enorme sportieve wereldprestaties, 
maar ze hebben ook en vooral  een persoonlijke ontwikkeling 
doorgemaakt. Zij gaven invulling aan het motto van de 
Special Olympics “Changing Lives, Changing Attitude”, zij 
verbeterden hun zelfvertrouwen en zelfredzaamheid en zij 
leerden betere sociale vaardigheden.
Ook in Almere zijn er mooie ontwikkelingen aan de gang. Wat 
we vooral willen doen is de samenwerking tussen Sport en 
Zorg versterken. In juni is een coördinator aangepast sporten 
aangesteld. Zijn taak is om de vraag vanuit de zorginstellingen 
met mensen met een beperking en het sportaanbod voor het 
aangepast sporten en bewegen dichter bij elkaar te brengen. 
Onder de noemer “Sportief Almere” gaat de coördinator er 
voor zorgen dat de sport- en beweegdeelname van mensen 
met een beperking de komende jaren gaat toenemen. En 
dat is nodig. De sportdeelname van deze groep mensen is 
veel lager is dan mensen zonder beperking. Terwijl ook deze 
mensen wel degelijk de behoefte hebben om sportief te 
bewegen. 
November is de Maand van het Aangepast Sporten. In 
Almere gaan wij daar uitgebreid aandacht aan schenken. 
Op 7 november organiseren wij in het Topsportcentrum  voor 
de tweede maal de Special Olympics Regionale Spelen. 
Een mooi evenement met ca. 350 wedstijdsporters bij het 
handbal, hockey, turnen en zwemmen. Alle Almeerders met 
of zonder beperking zijn uitgenodigd om die dag te komen 
kijken. Want je kunt een flink aantal demonstratiesporten 
zelf uitproberen.
Op 17 november wordt in bioscoop Utopolis de film GOUD 
vertoond voor alle sportverenigingen in Almere. In deze film  
worden een jaar lang drie paralympische atleten in hun 
dagelijks leven gevolgd. Een inspirerende film. 
Daarnaast besteden wij in deze maand nog extra aandacht 
aan de sportverenigingen met een aangepast aanbod en hun 
sportactiviteiten.
Ik hoop oprecht dat door al deze activiteiten meer mensen 
met een beperking aan het sporten gaan. Want met 
elkaar sporten is leuk. Het verbetert je zelfvertrouwen en 
zelfredzaamheid.

Rene Peeters
Wethouder Jeugd, 
Maatschappelijke 
Ontwikkeling, 
Onderwijs en 
Sport, gemeente 
Almere
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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

Jolanda Gudde coördinator 
Aangepast Sporten
Jolanda Gudde is aangesteld als 
coördinator Aangepast Sporten in Almere.

Binnen het Sportbedrijf Almere is het afgelopen 

jaar intensief gewerkt om het aangepast sporten 

beter op de kaart te zetten. Er is een grote be-

hoefte om de vraag en het aanbod effectiever bij 

elkaar te brengen. De sportverenigingen weten 

soms de potentiële deelnemers moeilijk te berei-

ken en de potentiële deelnemers en de zorginstellingen weten nauwelijks welk aanbod 

er is. Onder de noemer Sportief Almere wordt hard gewerkt om de vraag en het aanbod 

veel beter inzichtelijk te maken (www.sportiefalmere.nl, button Aangepast Sporten). 

Met de aanstelling van Jolanda Gudde als Coördinator Aangepast Sporten is er ook een 

persoon aanwezig die concreet in gesprek kan gaan met sportaanbieders, maar ook met 

deelnemers die op zoek zijn naar een passend sportaanbod. Een enorme aanwinst om 

het aangepast sporten op de kaart te zetten en er daarmee voor te zorgen dat de sport-

deelname van mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking in Almere in 

de komende jaren toe zal nemen.

Tennisster Michaela Spaanstra op jacht naar punten
ALMERE – Michaela Spaanstra moet op jacht naar punten om zich te kunnen kwalificeren.  
De Almeerse rolstoeltennisster is uit de Top 10 van de wereldranglijst gevallen.

“Maar plek 9 tot en met 14 liggen zo dicht bij el-

kaar dat het een kwestie is van één wedstrijd beter 

doorkomen dan de concurrentie en ik ben weer te-

rug op plek 10”, laat Spaanstra weten. “Alleen dat 

doorkomen van rondjes is lastig. Niemand gunt el-

kaar meer punten. Om dat betreffende rondje door 

te komen, moet ik dus gaan winnen van de Top 

8-spelers.”

De Almeerse heeft goede hoop dat haar 

dit gaat lukken. “Bij de French Open 

verloor ik in drie sets van de nummer 

1 van de wereld, helaas twee keer nipt 

verloren met 7-5 6-4 van de huidige US-

Open winnares. Ik zit er tegenaan.”

Spaanstra heeft nog tot juni 2016 om 

zich te kwalificeren. “De keuzes van 

toernooien wordt steeds belangrijker. Ga 

ik hogere toernooien spelen en me me-

ten met de top of kies ik wat lagere toer-

nooien uit en hoop ik op winst? Keuzes 

die binnenkort gemaakt moeten worden 

en daarnaast nog harder trainen. Ik heb er vertrou-

wen in, maar spannend is het wel.”

Wie Spaanstra een keer in actie wil zien kan van 15 

tot 20 december een kijkje nemen in Rotterdam. In 

het Topsportcentrum in de Maasstad worden dan de 

Lotto afgewerkt. 

Goedkeuring voor vervolg van het project 
super COOL!
ASV, Triade en de VMCA, in samenwerking met een aantal andere 
sportverenigingen, zorginstelling VITREE en het Speciaal Onderwijs hebben 
goedkeuring ontvangen op de Sportimpuls  aanvraag ‘Sporten is super 
COOL!’. Daarmee kan het maatjesproject ‘Super COOL!’, wat gesubsidieerd 
wordt vanuit het Oranjefonds, voor twee jaar worden voortgezet.

Het project ‘Sporten is super COOL!’ is een (sport-)

maatjes project voor (o.a. verstandelijk) beperkte 

deelnemers in Almere. Het is de lokale uitrol van de 

interventie ‘Iedereen kan sporten’ van het NOC*NSF. 

Het doel van ‘Sporten is super COOL!’ is de struc-

turele sportdeelname van de doelgroep te vergroten 

en de participatie in de maatschappij versterken. De 

deelnemers maken kennis met sporten, zoals schaat-

sen, inline-skaten, wandelen, fietsen, atletiek, kara-

te-do en darten.

Initiatiefnemers
De initiatiefnemers zijn de Almeerse Schaatsver-

eniging (schaatsen, inline-skaten en fietsen), Triade 

(zorginstelling) en de VMCA (vrijwilligersorganisatie). De samenwerkingspartners zijn: 

VITREE (zorginstelling), St. Almere Speciaal (speciaal onderwijs), AVA’81 (atletiek), 

Trim Slim (wandelen), Shinbukai Dojo (Karate-do) en darten. Daarmee wordt “Sporten 

is super COOL!” een sport, zorg en onderwijs interventie met als toegevoegd waarde 

het zorgen voor (sport)maatjes. Tevens zijn  NOC*NSF (en betrokken sportbonden), 

Sportbedrijf Almere en Sportservice Flevoland betrokken.

Thuislocatie
Er wordt begonnen met de sport op de thuislocatie aan te bieden. Daarna komen deelne-

mers naar de sportactiviteit op de vereniging. Daar waar de behoefte is wordt een deelne-

mer gekoppeld aan een (sport)maatje. Daarmee wordt de deelnemer geholpen om vanuit 

zijn thuissituatie naar de sport te gaan en te blijven sporten. Door koppeling met een ma-

tje wordt hopelijk voorkomen dat de deelnemers in een sociaal isolement terecht komen.

De doelen zijn:

• Elke sportaanbieder biedt zijn activiteit minimaal 2-maal aan voor een periode van 

6 weken op een vaste dag en één locatie;

• We leren de deelnemers een sportritme aan zodat bewegen geaccepteerd wordt;

• Naast een wekelijks sport-

aanbod doen deelnemers mee aan 

evenementen, zoals sportdagen, 

Special Olympics, No Limit Chal-

lenge;

Voor meer informatie over het 

project ‘Super COOL!’ en het 

vervolg daarop in ‘sporten is Su-

per COOL!’  is te vinden op:  

www.supercoolalmere.nl. 
Wie als deelnemer, vereniging 

of zorginstelling wil aanslui-

ten kan een mail sturen naar  

anton@asv-almere.nl.

November in het teken van aangepast sporten
Flevoland staat in de maand november in het teken van aangepast sporten. In het midden  
van deze krant zit een bijlage met het programma rond de Special Olympics op zaterdag  
7 november in Almere. Maar er is méér.

De gehele maand wordt extra aandacht gevraagd 

voor sport en bewegen voor mensen met een beper-

king. De Maand start op zaterdag 7 november met 

de Special Olympics Regionale Spelen in Almere.  

De Special Olympics is een sporttoernooi voor spor-

ters met een verstandelijke beperking. Op  7 novem-

ber strijden hockeyteams en handbalteams tegen 

elkaar, maken zwemmers uit wie de snelste is en de 

turners laten de kunsten zien voor de hoogst moge-

lijke score. Naast de wedstrijdsporten worden diverse 

demonstratiesporten aangeboden. Iedereen met een 

beperking (gedrag/ verstandelijk/ lichamelijk) is van 

harte welkom in het Topsportcentrum in Almere. 

Op dinsdag 24 november wordt de Maand afgeslo-

ten met de filmvoorstelling GOUD in de Meerpaal 

in Dronten. In de film ‘GOUD; Je kan meer dan je 

denkt!’ worden een jaar lang drie paralympische at-

leten in hun dagelijks leven gevolgd. De filmvoorstel-

ling is een avond uit voor vrijwilligers, sporters en 

organisaties betrokken bij het aangepast sporten in 

Flevoland. 

In alle Flevolandse gemeenten worden in november 

lokaal extra activiteiten en open trainingen georga-

niseerd in samenwerking met de gemeente, sport-

verenigingen, onderwijs en zorginstanties. Kijk voor 

meer informatie op www.sportflevo.nl/maand. De 

Maand van het Aangepast Sporten wordt mogelijk 

gemaakt door een subsidie van de provincie Flevo-

land.

De Special Olympics worden geopend op 7 novem-

ber in Almere.

Heeft u een handicap of chronische aandoening? Dan stelt 

u zichzelf misschien wel eens de vraag “Hoe kan ik te weten 

komen welke sport- en beweegmogelijkheden er voor mij 

zijn in Flevoland?”. Deze sport- en beweegmogelijkheden 

zijn er vaak wel. Echter, vaak is het moeilijk om alle sport-

mogelijkheden eenvoudig te vinden.

Op zoek naar aangepast 
sportaanbod? 
www.gehandicaptensportfl evoland.nl 
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Op zoek naar aangepast sportaanbod?

Bent u op zoek naar een passend aanbod of wilt u weten
wat er in uw gemeente mogelijk is?

Bekijk het volledige aanbod in Flevoland op
www.sportflevo.nl/aangepastsporten. Komt u er niet uit?
Bel dan met Sportservice Flevoland via 0320 - 25 11 13.

www.sportflevo.nl/aangepastsporten
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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

Turning Spirit: sporten op je eigen niveau
Bij Turning Spirit Almere (TSA) kan iedereen sporten op zijn eigen 
niveau. Van topsport tot recreatie-turnen en van peutergym tot GALM voor 
ouderen. Sinds drie jaar bieden we ook G-gym, gymnastiek voor speciale 
mensen die niet kunnen meekomen in een reguliere groep.

“We zijn hier-

mee gestart 

omdat we van-

uit Triade te 

horen kregen 

dat hier vraag 

naar was”, ver-

telt trainster 

Margriet Roeters ,,Daarom hebben wij in 

2012 meegedaan aan de Special Heroes 

Day, zodat mensen met een beperking 

konden kennismaken met de gymsport 

en wij konden kennismaken de doel-

groep. We hebben nu een enthousiast 

groepje van vijf G-gymmers, variërend 

van iemand met het Downsyndroom tot 

iemand met een eenzijdige verlamming.”

De lessen worden gegeven door een ge-

diplomeerd trainer, met assistentie van 

vrijwilligers. Er komen diverse leerlijnen 

aan bod, zoals balanceren, klimmen, 

zwaaien, springen en bewegen op mu-

ziek. Naast gymonderdelen wordt ook 

aandacht besteed aan verschillende 

sportspelen, zoals voetbal, volleybal en 

badminton bijvoorbeeld. Iedereen doet 

mee op zijn eigen niveau, het aanbod 

wordt aangepast aan de individuele mo-

gelijkheden. 

TSA vindt het belangrijk dat mensen met 

een beperking ook kunnen sporten. “Met 

het organiseren van de Special Olympics 

Regionale Spelen, wat wij overigens sa-

men met turnverenging Turnlust Huizen 

doen, hopen we hier meer bekendheid 

voor te krijgen”, aldus Roeters. “Het zou 

mooi zijn als we zo meer mensen met 

een beperking ertoe aan kunnen zetten 

om ook lekker te gaan bewegen.” 

De G-gymlessen bij TSA zijn op 

maandagavond van 19.30 tot 20.30 

uur in de turnhal aan de Bongerd-

straat in Parkwijk. Er is nog plek 

voor nieuwe leden! Meer informatie:  

www.turningspiritalmere.nl.

‘Gewoon wat gewoon kan en speciaal als het speciaal moet’

G-hockey op de Almeerse

G-hockey is bedoeld voor personen met 

een verstandelijke en/of lichamelijke be-

perking die van dien aard is, dat mee-

doen met leeftijdgenoten in het reguliere 

hockey problematisch is. 

Sinds 2004 biedt de Almeerse deze vorm 

van hockey aan. Doel is om in teamvorm 

de basisvaardigheden te leren. Spelple-

zier en geloof in eigen kunnen staan voor-

op.  Kinderen vanaf 7 jaar zijn welkom. 

Omdat wij op kunstgras spelen kunnen 

wij géén rolstoelhockey aanbieden.

Het bestuur en wij, als G-commissie, vin-

den integratie met andere (jeugd)leden 

binnen de club belangrijk. Onze G-hoc-

keyers nemen deel aan alle activiteiten 

die door de club worden georganiseerd.

Wij trainen twee keer per week. Zon-

dagochtend van 10.45 - 12.00 uur en 

woensdagmiddag van 17.30 - 18.30 uur. 

Trainingen geschieden onder leiding van 

ervaren trainers. Alle trainingen kennen 

een duidelijke structuur met terugkeren-

de onderdelen; voor deelnemers biedt dit 

veel houvast. In de winter trainen wij in 

de zaal. Op zondagochtend van 11.00 - 

12.00 uur.

De Almeerse neemt deel aan competitie-

wedstrijden (6- en 8-tal) en toernooien 

o.a. de Special Olympics Regionale Spe-

len (SORS). Deelname aan de SORS is 

belangrijk om mensen in de regio kennis 

te laten maken met de hockeysport. Het is 

een teamsport voor mensen met een be-

perking die daardoor sociaal, sportief en 

mentaal sterker worden. Wij hopen te be-

reiken dat mensen enthousiast worden en 

zich aansluiten als lid bij onze sportclub.

Adres: 
Sportpark Klein Brandt - Muziekdreef

Website: www.almeerse.nl

Mailadres: 
ghockey@almeersehockeyclub.nl

HAVAS organiseert handbaltoernooi 
Regionale Spelen Almere 
Havas is voor handbalbegrippen een grote vereniging en afkomstig uit 
Almere. Medio 2015 kent Havas ongeveer 250 actieve leden, tientallen 
vrijwilligers en vele enthousiaste supporters. 

Ook kent Havas al ruim 12 jaar een G-

team. Dit is een team dat bestaat uit zo-

wel dames als heren met een verstande-

lijke beperking. De kern van dit team is 

inmiddels al meer dan 12 jaar bij elkaar! 

Zij worden getraind door Carla Verheijen 

en Jan Hassing, en trainen één keer per 

week van 19:30 tot 20:30 uur. Dit doen 

ze om zich voor te bereiden op de vele 

toernooien die door het hele land gehou-

den worden. 

Voor de spelers van dit bijzondere team is 

handbal meer dan een sport. Het ontwik-

kelt ze op sociaal-emotioneel gebied en 

helpt hen op de weg naar meer zelfstan-

digheid en zelfredzaamheid. Havas is trots 

op deze spelers, waarvan een aantal zelfs 

hebben meegedaan aan de World Games 

2015 in Los Angeles! Hier waren ze on-

derdeel van team Nederland.

En ja, winnen is belangrijk, maar zeker 

zo belangrijk bij toernooien is de sfeer 

en het plezier dat deze sporters beleven. 

Ondanks dat de spelers onderling verschil-

lend van niveau zijn, maakt dit ze juist 

sterker. De krachten worden gebundeld en 

eenieder helpt elkaar om beter te worden. 

Ook tijdens de spelen is dit het geval. Hier 

ontmoeten zij diverse andere G- sporters 

en ontstaat een soort familieband.

Op 7 november 2015 organiseert HAVAS 

het handbaltoernooi van de Regionale 

Spelen in Almere. Aan dit toernooi zullen 

er naar waarschijnlijkheid tien G-hand-

bal teams deelnemen. 

Heb je interesse, kom dan een kijkje ne-

men bij de Regionale Spelen in het Top-

sportcentrum van Almere. De spelen zijn 

van 10.00 - 16.00 uur. 

Zaterdag 7 november vinden in het Topsportcentrum in 
Almere de Special Olympics Regionale Spelen plaats. 
Deze Special Olympics is een sportevenement voor 
mensen met een verstandelijke beperking. 

Tijdens dit schitterende evenement gaan sporters met 
een verstandelijke beperking de strijd met elkaar aan op 
hun eigen niveau: zwemmers, hockeyers, turn(st)ers en 
handballers van verenigingen van verschillende provin-
cies. De wedstijden worden georganiseerd door de Al-
meerse Hockey Club, HAVAS, De Aalscholver en Turning 
Spirit Almere. 

Zelf een sport uitproberen? 
Tijdens de Special Olympics worden tussen 10.00 uur 
en 16.00 uur clinics aangeboden voor iedereen met een 
beperking.  Inline-skaten, golfen of handboogschieten of 
budo/karate, een kleine greep uit de clinics die worden 
aangeboden. Heeft u altijd al een van deze sporten wil-
len uitproberen? Of heeft u altijd al willen meemaken 
hoe het is om aan een triatlon mee te doen? Kom dan 
zeker langs en doe mee!

Iedere deelnemer krijgt bij aankomst een strippenkaart. 
Na deelname aan de clinics krijgt de deelnemer een 
stempel. De toegang is vrij. De clinics worden aangebo-
den zodat deze toegankelijk zijn voor deelnemers met 
een lichamelijke of verstandelijke beperking of gedrags-
problematiek, ongeacht of zij  rolstoelgebruikers zijn of 
niet. 

7 november:

Special Olympics Regionale Spelen

Programma Special Olympics 
Regionale Spelen
Locatie 
Topsportcentrum Almere 

Pierre de Coubertinlaan 18 

Almere 

Dagprogramma
9.00 uur Openingsceremonie 

10.00 uur  Start wedstrijden 

10.00 uur  Start clinics

16.00 uur Einde clinics 

17.00 uur Sluitingsceremonie 

Het Topsportcentrum is rolstoeltoegankelijk. 

Ontvangst alle sporters in de hal op de begane 

grond. De clincs vinden plaats op de ring van 

de topsporthal op de eerste verdieping. 

Clinics
• Handboogschieten 

• Triathlon 

• Darten 

• Golf

• Inline skaten 

• Budo/ karate 

• Rolstoelsporten

Partners
Gemeente Almere 

Provincie Flevoland

Stichting Onbeperkt Sport 

Special Olympics Nederland 

Danny Lit

Triade Flevoland

Organiserende verenigingen
HAVAS

Almeerse Hockey Club 

De Aalscholver 

Turning Spirit Almere 

Turnlust Huizen 

ASV Almere 

Shinbukai

HBSA Almere

Stichting Triade

Going4Golf 

Lucky Wheels

Meer informatie
www.sportflevo.nl/maand
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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. Flynth helpt u als 
ondernemer om maximale resultaten te bereiken. Of het nu gaat om uw 
ondernemingsplan, jaarrekening, fiscale aangifte of personeelsbeleid. Bij Flynth vindt 
u de specialisten voor al uw ondernemingsvraagstukken. 

Randstad 22-169, 1316 BM Almere, (036) 534 45 20, Almere@flynth.nl
of kijk op www.flynth.nl

Iedere dag weer!

“u wint 
met flynth.” 

I  Ondernemen inspireert  I

Olympische sporters bezorgen zieke kinderen een glimlach
In samenwerking met de Nederlandse Vereniging van Kindergeneeskunde 
(NVK) organiseert Sport Helpt ontmoetingen tussen ernstig zieke kinderen 
en een topsporter van zijn of haar favoriete (Olympische) sport. Met deze 
droomontmoetingen probeert deze unieke stichting ernstig zieke kinderen een 
positieve impuls te geven tijdens een zware periode.

Sporters voelen zich vaak verantwoor-

delijk om iets terug te willen doen voor 

de maatschappij. Sport Helpt is dan ook 

vanuit dit gevoel ontstaan. Hockey inter-

national Rogier Hofman werd vanuit de 

KNHB gevraagd voor een ziekenhuisbe-

zoek bij een ernstig ziek kind. Deze ont-

moeting heeft een bijzondere indruk ach-

tergelaten. Rogier zag met eigen ogen hoe 

hij met weinig moeite een kind tijdens 

een zware periode een lach kon bezorgen. 

Deze lach voelde voor hem als een over-

winning. Na het bezoek kreeg Rogier te 

horen dat er bij de hockeybond vaker van 

dit soort aanvragen binnen kwamen, maar 

dat het voor de bond vaak lastig is om een 

dergelijke ontmoeting te organiseren.

Samen met hockey international Tim Jen-

niskens is het idee ontstaan om het rea-

liseren van ontmoetingen tussen ernstig 

zieke kinderen en topsporters makkelijker 

te maken. Met behulp van NOC*NSF is 

Sport Helpt in 2013 een officiële stich-

ting geworden. Dankzij het netwerk van 

Tim en Rogier als Olympische Sporters 

hebben al meer dan 260 topsporters zich 

vrijwillig aangemeld en dit aantal blijft 

groeien. Hiermee is het een stichting van 

alle topsporters gezamenlijk geworden. 

Droomontmoetingen

Ouders en verzorgers van zieke kinderen 

tussen de 7 en 17 jaar kunnen een ver-

zoek voor een droomontmoeting indienen 

bij hun behandelend kinderarts of peda-

gogisch medewerker. Sport Helpt bekijkt 

bij de aanvraag die binnenkomt via de kin-

derarts of pedagogisch medewerker welke 

topsporter beschikbaar is. Zo blijft het 

voor het kind altijd een verrassing dat een 

topsporter van zijn of haar favoriete sport 

langskomt voor een droomontmoeting.

Dankzij Sport Helpt hebben er al ver-

schillende droomontmoetingen plaats-

gevonden. Sport Helpt hoopt dat er de 

komende tijd meer droomontmoetingen 

kunnen gaan plaatsvinden. Topsporters 

dragen op deze manier hun steentje bij 

aan de maatschappij en bezorgen zieke 

kinderen weer een lach op hun gezicht. 

Een kleine moeite voor een sporter met 

een grote uitwerking, want elke extra lach 

is een overwinning.

‘changing lives, changing attitude’
Succes ASV-inline-skaters tijdens de Special 
Olympics World Games 
De Almeerse inline-skaters van ASV hebben bijzonder mooie prestaties geleverd 
tijdens de World Games in Los Angeles.  Ilyasse Sadik won goud op zowel de 
1000 als de 500 meter en Ricardo Smidt was de beste op de 500 en de 300 
meter. Voor Barbara Groen was er zilver op de 300 meter en brons op de 500 
meter. En in de estafette hebben zij als team ook nog zilver gewonnen. 

Dat waren dus bijzonder succesvolle da-

gen. De deelnemers waren gefocust, maar 

ook enorm fanatiek om hun plek te ver-

overen en zeker niet meer af te staan. Ze 

vochten voor hun plek en dat was soms ook 

echt nodig. Barbara moest een valpartij in 

de bocht tijdens de 500 meter ontwijken, 

waardoor zij verder konden met hun rit op 

hun afstand. Op de 500 meter liet Ilya-

sse zich weer niet van de wijs brengen. Hij 

werd ingehaald door een jongen uit India, 

maar Ilyasse zette een tandje bij en haalde 

hem weer in, met goud als eindresultaat. 

Ricardo ging ook als winnaar over de fi-

nish bij de 500 meter. Hij was terecht heel 

trots op zichzelf.

Het was goed te zien hoe alle sporters  

groeiden tijdens de World Games. Snel-

lere tijden, mooiere skeelerhouding, meer 

uithoudingsvermogen, betere techniek, 

meer vooral ook veel meer zelfvertrouwen, 

zelfstandiger en open staan voor andere 

mensen. Allemaal mede dankzij de goeie 

begeleiding van coach Cynthia die wat 

dat betreft ook de gouden plak verdiend. 

Zo trots als wat hebben de deelnemers  in 

Los Angeles hun medailles tijdens de me-

dal ceremonie ontvangen. Een tribune vol 

met wel. 300 mensen die voor jou uit hun 

dak gaan. Een prachtig moment voor alle 

atleten wat ze beleefden als sterren. Alle 

aandacht was op hen gericht. Zij stonden 

in het middelpunt van de belangstelling. 

Hun droom kwam uit. Ze hebben een (le-

vens)verhaal. Ze met echt invulling gege-

ven aan de slogan van Special Olympics 

‘Changing lives, changing attitude’.

De zilveren prijswinnaars van de 4x100 

meter estafette. 

Werk mee aan SOGA-expositie ‘Jongeren en 
toegankelijkheid in de sport’
De stichting SOGA (Stedelijk Overlegorgaan Gehandicapten Almere) 
organiseert in november een expositie. Iedereen mag een werk 
voordragen en maakt daarmee kan dat het kunstwerk van 2 tot en met 26 
november te zien is in de B-passage van het stadhuis. 

Het thema is ‘Jongeren en toegankelijkheid in de sport’. Foto’s, tekeningen, gedichten, beeldjes, 

schilderijen, alles is welkom. Meedoen is gratis en kan ook in groepsverband. Voorwaarde is dat 

het werk een eigen creatie is, 

moet aansluiten bij het thema 

en schilderijen mogen maxi-

maal 1 bij 1 meter meten. Een 

jury, bestaande uit een kunste-

naar en twee andere personen, 

bepaalt welke inzendingen in 

aanmerking komen voor de 

prijzen. De beste drie werken 

worden van 8 december tot 

18 januari 2016 op de omloop 

van de raadzaal geëxposeerd. 

Het inschrijfformulier voor 

de expositie is te down-

loaden via de website  

www.stichtingsoga.nl of 

kan worden opgevraagd via  

stichtingsoga@gmail.com. 

Ook ophalen bij de SOGA is 

een optie. Het ingevulde for-

mulier kan tot en met don-

derdag 22 oktober ingeleverd 

worden bij de SOGA.  

Met de scootmobiel de wandelpaden op
Het Vierseizoenenpad, het Rondje Aap en het Zintuigenpad zijn 
toegankelijk gemaakt voor scootmobielen. 

De paden zijn toegankelijk voor scootmobielen en zijn als zo-

danig bewegwijzerd. Alle drie de routes zijn enkele kilome-

ters lang en beginnen allemaal bij het bezoekerscentrum van 

Staatsbosbeheer aan de Kemphaanlaan 4, in Hout. Dit is te 

bereiken via de Waterlandseweg. Het Rondje aap voert langs 

de kooien van de grote mensapen bij stichting AAP. Het Vier-

seizoenenpad gaat langs de Hogevaart met het vernieuwde 

Vierbruggenpad en het Zintuigenpad is vooral op de natuur gericht.Het Vierseizoenenpad is een van 

de deelprojecten van het project Boshart Almeerderhout (Kemphaan e.o.). Het is een thematische 

fiets- wandel- en scootmobielroute. Daarvoor zijn nieuwe paden aangelegd en nieuwe bruggen in het 

bestaande Vierbruggenpad gerealiseerd. De route heeft een lengte van ongeveer 4 kilometer.  De 

tocht kan met een bezoek aan het bezoekerscentrum van Staatsbosbeheer (SBB) worden afgesloten 

met een kopje koffie. Het Vierseizoenenpad is nu ook voor scootmobiels toegankelijk.

SOGA-Drempel voor Annapark
De Drempel is een stimuleringsprijs die Stichting SOGA een keer per jaar 
uitreikt aan een persoon of organisatie die zich op bijzondere wijze inzet 
voor mensen met een handicap.

Dit jaar ging de Drempel naar denksportcentrum Annapark aan de Sas van Gentlaan 10-12. Dit 

gebouw voldoet qua toegankelijkheid aan alle eisen, zodat ook mensen met een beperking daar 

kunnen komen om mee te doen aan de denksporten. Denksportcentrum Annapark valt onder 

beheer van de gemeente Almere. De prijs werd uitgereikt aan wethouder René Peeters.

Sporten met Cerebrale Parese: daag jezelf uit
Regelmatig sporten en bewegen is voor ieder mens goed: zowel lichame-
lijk als geestelijk zijn er bewezen positieve effecten op de gezondheid. 
Ook als je Cerebrale Parese (CP) hebt is het goed om te sporten. 

In de praktijk blijkt dit niet altijd eenvoudig. Voor veel sporters met CP is niet duidelijk hoe ze 

het sporten het best kunnen aanpakken. Sportzorg.nl, de voorlichtingssite van de Vereniging 

voor Sportgeneeskunde, heeft in samenwerking met diverse experts kennis uit wetenschappelijk 

onderzoek en informatie uit de praktijk gebundeld en vertaald naar begrijpelijke en betrouwbare 

informatie voor sporters met CP en hun begeleiders. De informatie is gebundeld in de brochure 

‘Sporten met CP’. In deze brochure is onderscheid gemaakt tussen informatie bedoeld voor 

sporters met CP en informatie voor begeleiders van deze sporters en gaat over geschikte spor-

ten, trainingschema’s, oefeningen en het belang van een sportmedisch onderzoek. De groep 

experts bestaat uit wetenschappers, sportartsen, sportpsychologen, revalidatieartsen, fysiothe-

rapeuten, topsporters met CP en trainers van (top)sporters met CP. De brochure is te vinden op: 

www.sportzorg.nl/chronische-aandoeningen/celebrale-parese.

Almere United: tafeltennis voor iedereen
Almere United, de jongste tafeltennisvereniging van Almere, heeft als 
slogan: Tafeltennis voor iedereen! Dat geldt dus ook voor sporters met een 
beperking.

“We zijn nog maar net met onze vereniging begonnen”, zegt voorzitter Andrew Ketzer. “Dus op 

dit moment is er nog niets voor mensen met een beperking. Maar we willen heel graag iets be-

tekenen voor deze groep. Als we aanmeldingen krijgen, gaan we gelijk iets regelen. Onze locatie 

is geschikt voor mensen met een rolstoel en we hebben ook aangepaste wc’s en kleedkamers.”

Tafeltennis is bij uitstek geschikt voor sporters met een beperking, zegt Ketzer. “De regels van 

het spel zijn enigszins aangepast. Er zijn veel toepassingen mogelijk. Tijdens onze open dag 

hadden we hier een clinic van MJ Tafeltennis, die aangepaste batjes maken. Grotere batjes, of 

op maat gemaakt. Zo is er een batje dat door de helft is gezaagd. Met het horizontale deel kan 

je over de tafel schuiven. Het net is dan omhooggehaald zodat je heen en weer kan schuiven. 

Er zijn talloze mogelijkheden. 

G-tafeltennis
Ook G-tafeltennissers, met een verstandelijke beperking, zijn welkom. “Daar is wel speciale bege-

leiding voor nodig”, aldus Ketzer. “Het is even zoeken naar de vorm waarin we dat kunnen gaan 

aanbieden. Nu onze vereniging in de stabielere fase komt willen we ons daar meer op richten. Met 

de Aventurijn, de school voor speciaal onderwijs, werken wij aan een pilot. Als dat slaagt kunnen 

we dat gaan uitbouwen.”

KUNSTLINIE ALMERE FLEVOLAND VOLG ONS WWW.SCHOUWBURGALMERE.NL

Rudolph’s 
Christmas

VR 18 DECEMBER 2015

Jouw kerstdiner kan niet meer fout gaan!
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En daar heb je het juiste materieel voor nodig. Zo werken wij als een van de weinige drukkers met 

een zeskleurenpers met dubbel lak en maken we voor veel van ons drukwerk gebruik van FM en/of 

hybride rasters. Daarmee zijn wij in staat om drukwerk natuurlijk en zeer gedetailleerd weer te geven. 

Uw drukwerk dus. Van dat drukwerk maken wij een punt. Nou ja, een heel klein puntje dan. 
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‘Sportief bezig zijn 
maakt me blij!’

Triade Sport
Actief zijn en in contact komen met ande-
ren maakt het gezellig en leuk. Triade helpt 
daarbij. Wij bieden diverse sportieve acti-
viteiten of helpen jou om in je buurt bij een 
sport aan te sluiten. 

Geïnteresseerd?
www.meedoenensport.nl

meedoen&sport@triade-flevoland.nl

Wij bieden u informatie, advies, 
ondersteuning en realiseren  
sport- en beweegprojecten.

Wij staan klaar voor u!

Gezond bezig

0320 - 251113
info@sportflevo.nl
sportflevo.nl

Geef uw mening over sport in Flevoland

Meld u aan voor ons Sportpanel!

sportpanelflevoland.nl
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Reisverslag handbalteam World 
Summer Games 2015 Los Angeles
Door Jan Hassing, teamcoach
Na een voorbereiding van acht maanden vertrok Team.NL , bestaande uit 94 personen, waarvan zes 
sporters en twee coaches uit Almere, op 21 juli naar Los Angeles om deel te nemen aan de World 
Summer Games 2015. 

Na de landing op het vliegveld van Los Angeles wer-
den we met de bus naar een universiteit gebracht. 
Vervolgens ging onze reis met de bus naar onze gast-
stad, Fountain Valley. Dit ligt zo’n 60 kilometer onder 
LA. Toen wij er met de bus binnenreden kregen we 
een politie-escorte en langs de weg stond een ere-
haag van wel een paar honderd inwoners, gehuld in 
het oranje die ons luidkeels toejuichten. Wat een be-
levenis, je kreeg er kippenvel van. We werden verwel-
komd door een ontvangstcomité. 
Na drie dagen, op 24 juli gingen we naar Los Ange-
les. Onze bussen werden met een politie én brand-
weer escorte begeleid tot aan de stadsgrenzen. Een 
ervaring om nooit te vergeten. 
Een dag later was de openingsceremonie. We liepen 
via een tunnel het grote stadion binnen en maakten 
onze entree. Wat een feest en een sfeer! We zwaaiden 
met onze oranje petten in de hand naar de vele aan-
wezige toeschouwers. Daarna volgde een aantal optre-
dens van artiesten en beroemheden zoals Eva Langoria 
en Stevie Wonder. De vlag werd binnengedragen door 
Special Olympics sporters en Olympiers zoals Michael 
Phelps en Michelle Kwan. Michelle Obama gaf een 

speech met de allerbelangrijkste woorden “Let the 
games begin!” 
Vanaf 26 juli speelden we onze divisioningwedstrij-
den in het LA Convention Center. De eerste wedstrijd 
tegen Kenia ging verloren met 2-9. Die bepaalde de 
poule waar we in zouden spelen. Ook tegen Duitsland 
werd verloren.  De eerste poulewedstrijd ging verlo-
ren tegen het fysiek sterke Verenigde Arabische Emi-
raten (VAE): 10-17. De tweede poulewedstrijd was 
spannender maar ging ook met 10-15 verloren tegen 
Bharat (India). De laatste tegenstander, Egypte, was 
ook te sterk: 5-11. 
Egypte was ook de tegenstander voor de strijd om de 
bronzen plak. Nu was de strijd een stuk spannender. 
Nu werd verloren met 8-9. Team NL Handbal ein-
digde als vierde. Meedoen is winnen. Op 2 augus-
tus was de sluitingsceremonie. Na het ceremoniële 
gedeelte door de vlag te laten zakken en de vlam te 
doven, waren er diverse optredens van een band en 
een DJ. Het is mooi om te zien dat sommige sporters 
vrijer en socialer zijn geworden. Team.NL was één 
grote familie.

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


