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WOORDJE VAN DE BOSS
Terwijl de studenten achter hun boeken zitten te zweten
en de vogels buiten hun jongen opleiden, is het
winterseizoen van Anvasport overgegaan in zomeractiviteiten.
De opkuis van het skimateriaal is volop gestart en het fietsweekend is reeds achter de rug.
Verschillende klassiekers en nieuwe activiteiten komen eraan.
Hou de website in de gaten.
Ondertussen zorgen sommige leden ook voor de “fund raising”
Waardoor we onze werking kunnen blijven onderhouden.
Bedankt aan allen voor jullie inzet.
Zo kunnen we onze grenzen blijven verleggen.

Patrick

LE MOT DU BOSS
Alors que les étudiants transpirent derrière leurs livres et que les
oiseaux élèvent leurs petits, la saison d’hiver d’Anvasport vient de
passer à la saison estivale pour nos activités.

La maintenance de notre matériel est commence et le weekend à
bicyclette vient juste de se terminer.

Quelques activités classiques sont au programme, veuillez tenir notre site Web à
l’œil.

Entretemps, certains de nos membres sont actifs dans le domaine de “fund raising”.
Grâce à eux, nous pouvons continuer nos activités.
Merci à tous pour votre engagement.
Comme cela, nous pouvons continuer à dépasser nos limites.
Patrick.
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AGENDA

09/06/2010

Waterski Tielrode

Ski nautique Tielrode

12/06/2010

Waterski Roksem

Ski nautique Roksem

25-27/06/2010

Adventure weekend Durbuy

Weekend d´aventure Durbuy

15/8/2010

Vertrek fietstocht Brugge Moskou

Depart Bruge - Moscou

12/09/2010

Waterski

Ski nautique

17-19/09/2010

Weekend Veerse Meer

Weekend Veerse Meer

25-26/09/2010

Ski weekend Komen

Weekend de ski a Comines

16/10/2010

Eetfestijn

Dinner benefit
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WATERSKI INITIATIE 2009
Beste Sportvrienden, en sympathisanten,
Zolang de weerman ons goed weer voorspelt, zolang organiseren wij initiaties
waterski voor anders validen.
Op 09 juni worden we uitgenodigd op het recreatiedomein
VVW WAESMEER - TIELRODE
Huis ten Halve, 41
Op 12 juni en 12 september worden we uitgenodigd op het watervlak “De
Hoge dijken“ te Roksem.
“De Hoge Dijken” domein de Kluiten te Roksem
Clublokaal, Zeeweg 60, 8460 Roksem-Oudenburg
Prijs : 22 € per beurt (2 rondes) waarvan Anvasport zelf 11€ bijlegt per
beurt!
inschrijven bij Miche is een must!
Niet vergeten : badhanddoek – slippers – zwemgerief
Voor de rest van het materiaal zorgen wij.
Wil je nog een inlichting, aarzel niet Miche
De Moor te contacteren
Initiator Bloso
VAN HARTE WELKOM
Miche De Moor
F. Lousbergskaai 93 B-9000 Gent
miche.demoor@pandora.be
Tel:09 223 53 24
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Fietsweekend & Meigem Sud!
Beste vriendjes en vriendinnekes: 't Was weer zalig fietsen, soms wel wat
lastig, maar de muur van Geeraardsbergen is veroverd geweest! Ik heb de
indruk dat de "speciale" fietsen in aantal toenemen. Dit is een goede zaak:
Het betekent dat andersvaliden de weg vinden naar de fietstochten die anva pleegt! En dat was toch de bedoeling,naast het gewoon gezellig samen
zijn met de anciens. Ook mooi
om zien hoe onvoorziene hindernissen (gesloten barelen, te
nauwe doorgangen) met man en
macht en prothesekracht letterlijk overstegen worden! (zie
foto's) Het elkaar (be)helpen,
steunen, leren overwinnen of
oplossen is één van de mooie
dingen binnen Anva.
Dank ook weer aan het de rijk
vertegenwoordigde Meigemenaren, en Poeselingen. (Ge hebt wederom uw best gedaan en ge moogt
volgend jaar terug mee.) Tomaatjes waren weer overheerlijk maar wat
weinig. :-)
Ik heb het geluk gehad twee jongedames te mogen begeleiden -van die
modellen zonder stukken af- Want hun wederhelften lieten die dames
schromelijk in de steek: beschermer van weduwen en wezen was paraat:
kindjes helpen, ketting opleggen , helpen pipi doen
(nee, niet de mama, vetzakken!). 't Was leuk Caroline
en CandYf!
Ik heb ook een beetje leedvermaak gehad met de interim-fietsverantwoordelijke:
alles wat fout ging (smalle
doorgangen, etc.) kreeg hij
op zijn bord. Ik stel voor
dat de "klagers" eens zelf
een fietsweekend in elkaar
boksen: succes toegewenst!
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Tuur, proficiat, vanaf nu benoem ik u definitief tot fietsgoeroe, uw stage
is volbracht en goed geëvalueerd! (En ik ben er vanaf!)
En nu over Meigem-Sud:
ondergetekende en ex fietsgoeroe heeft een stulpje aangeschaft - het oudgemeentehuis- in deze negorij, gelegen langs het fietsnetwerk tussen
nummer 98 en 19. Er komen overnachtingfaciliteiten (luxueus en peperduur) in enkele gerestaureerde oldtimercaravans. Deze zijn speciaal bedoeld voor mensen die meerdaagse fietstochten willen maken. Dit jaar
geraak ik nog niet met alle
werken klaar, er komt een
zwembad, de caravans dienen gerestaureerd te worden, de tuin aangelegd etcetera.
Het is wel de bedoeling
deze lucratieve, sport- en
cultuurminnende bezigheid volgend jaar op te
starten. De fietsers van
ANVA zullen welkom zijn
op het openingsfeestje, en
daarna ook . In zakendoen
ken ik natuurlijk geen vrienden, dat ziet ge van hier.
Meigem is een fietsparadijs, met Latem-Deurle en Vosselaere put vlakbij
(zie link onderaan).
Het is wel "overleven" in Meigem: geen winkels, de enige tapperij heet
waarschijnlijk "Zeldenopen" en de broodautomaat is onherroepelijk naar
de kl. Den Aveve houdt de bevolking in leven met moestuingerief en bakmeel. Redding nabij; volgend jaar opent mijn "Vélotel", fietshotel!
groeten van de charismatische ex-fietsdinges en als iemand nog ne constructamcaravan op den hof staan heeft die hij kwijt wil, geef een seintje:
0470561001
John with something missing on.
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Gastartikel: KMK op de Reha en Techniek Leipzig
Leipzig een stad in het “oude” Oost-Duitsland. Als je er heen rijdt zie je de omgeving steeds
grauwer worden naarmate je verder Duitsland in komt. Oude en vervallen gebouwen worden
afgewisseld met nieuwbouw en prachtige gerestaureerde panden. Nu was ik er 2 jaar geleden
ook al geweest met mijn maatje Co en je kan langzaam aan zien dat er dingen veranderd zijn en
de vernieuwing doorgaat. Bouwkundige vooruitgang was natuurlijk niet het doel van onze reis.
We zouden Europa's grootste beurs op het gebied van prothese onderdelen, braces etc. bezoeken: Reha en Techniek. Eens in de 2 jaar wordt deze gehouden, deze keer voor het laatst in
Leipzig, de locatie voor de volgende beurs over 2 jaar is nog niet bekend.
Co en ikzelf waren, zoals 2 jaar geleden wederom uitgenodigd door Gerrit Visser, directeur
van de firma Loth-Fabenim b.v ., leverancier van pro- en orthese materialen. Gerrit heeft ons
er graag bij en wij gaan graag om de Loth stand mee te bemannen en tevens de beurs af te
kunnen struinen. Zo blijven we op de hoogte van de nieuwe ontwikkelingen die er op pro- en orthese gebied zijn. Bij Loth op de stand is het altijd gezellig. We stonden daar samen met Gerrit,
Sepholine Loman en Pieter van Delft. De Loth stand vormt zo ongeveer de ontmoetingsplek op
de Reha beurs voor heel “orthopedisch Nederland en België”. Lekkere hapjes en drankjes zijn
volop voorhanden en het is op de stand dan ook regelmatig dringen (en drinken) geblazen.
Als je over de beurs loopt is het mooi te zien dat op zowel arm- als beenprothese gebied de
ontwikkelingen niet stilstaan. Nu moet je natuurlijk geen wereld van wonderen verwachten. De
Reha is de grootste beurs in Europa en bestrijkt 2 grote hallen. Haal daar de steunkousen,
steunzolen, braces en orthopedische schoenen vanaf en er blijft hooguit 1 hal over met prothesemateriaal en -nieuws. Daarbij zijn de stands van Otto-Bock , Össur , Medi en Streifeneder zo
groot dat ze een halve hal in beslag zouden nemen. Zo klein is het daadwerkelijke prothese
gedeelte dus en je kan je dan ook voorstellen dat het een bescheiden wereld is. Vooruitgang is
er echter wel degelijk.
Een aantal zaken die zijn opgevallen:
De nieuwe I-limb mio prothesehand van Touch Bionics heet de I-pulse en wordt binnenkort
leverbaar naast de bestaande I-limbEen aantal eigenschappen zijn veranderd of verbeterd,
waaronder:

•
•
•

meer onderdelen zijn gemaakt van aluminium ipv kunststof, daardoor is de hand sterker.

•
•

motorische op- en repostitie van de duim

bluetooth voor makkelijke inregeling/afstelling met draadloze overdracht naar de pc

pulserende powergrip, waardoor deze nog steviger vastpakt.
triple tap, een instelling die bepaalde functies uit laat voeren als je 3x met de hand ergens
tegenaan klopt. Het ritme van de 3 klopjes en de bijbehorende functie zijn naar voorkeur te
programmeren.
De BeBionic van RSL Steeper , een hand die verdraaid veel op de I-limb lijkt. De duim heeft
een wat articulerende mogelijkheid t.o.v de I-limb, echter de pincet functie ontbreekt. Die
schijnt er wel te komen.
De Michelangelo hand van Otto-Bock; langverwacht, maar nu was ie dan toch real-live te bewonderen. Totaal anders dan de I-limb, waar hij mee zou moeten concurreren.

flexibele pols (vast te zetten)
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Adventure-weekend Durbuy
Anvasport trekt tijdens het weekend van 25 tot 27 juni opnieuw naar Durbuy voor een spetterend adventure weekend. Op het menu staan kajakken,
mountainbiken, death-ride, hoogte-parcours, rappel en speleologie.
De prijs voor dit fantastische evenement bedraagt 80 euro per persoon voor
volwassenen en 65 euro voor kinderen tot 12 jaar.
In deze prijs zijn het verblijf, alle activiteiten en alle maaltijden van vrijdagavond 19.00 uur tot en
met zondagmiddag
(pannenkoeken) inbegrepen.
Plaats:
La Renardière
rue d’Ardenne 2 6940 Petit-Han (Durbuy)
PS: zelf meebrengen: lakens & kussensloop, toiletgerief (handdoeken) zaklamp en kleren die mogen
vuil worden (voor de speleologie)
INSCHRIJVEN bij Patrick Van De Vaerd voor 01 juni 06 door storting van
25 euro pp op rek.nr 737-4170042-55 !!!
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Weekend Veerse Meer
Naar jaarlijkse traditie trekken we in september naar het Veerse Meer
voor een spetterend weekend water- en fietsplezier.
Zoals gewoonlijk verblijven we op Camping de 'Witte Raaf' (neem gerust een kijkje op de site www.zeelandcamping.nl)
Je kan er kajakken, zeilen, fietsen, wandelen,…
Zaterdag avond houden we een reuze gezellige barbecue.
En zoals elk jaar hebben we ook nu schitterend weer besteld.
Wanneer? Van 17 tot 19 september 2010
Prijs per weekend enkel overnachting: 140 euro

Luxecaravan bestemd voor 4
personen.

Borg inventaris: ongeveer 50
euro
Mogelijkheid tot huur dekbedovertrekken: ong. 6 euro p.p.
Eventuele eindschoonmaak: ong.
25 euro
Bedrag storten op rekening
Anvasport: 737-4170042-55
Inschrijven kan tot 15 augustus
door storting van het volledige
bedrag.
Plus bellen naar Patrick Van de Vaerd: 09/252 21 28
Hopelijk allemaal tot dan!

Personalia
Een dikke proficiat aan Marijke Vandenbosch met de geboorte van haar
prachtige dochter Mona.
26 april 2010, 2,730 kg en 46 cm
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•
•

pincetgreep met duim aansturing mogelijk

•
•
•
•
•
•
•
•

actieve flexie en extensie, buiging en strekking dus

•

3 tot 5 dagen batterij levensduur>

geen articulerende vingers
hand neemt na een paar seconden automatisch een “natuurlijke” houding aan als je arm naast je
lichaam hangt.
Dit zijn wel de belangrijkste zaken die op hand/arm gebied zijn opgevallen.
Op beenprothese gebied zijn natuurlijk de voeten en knieën het meest interessant. Kokertechnieken en systemen zijn er wel, maar zo persoons specifiek dat dat interessant is voor de instrumentmakers en daarmee uiteindelijk ook weer voor de gebruiker.Liners zijn er genoeg te
zien. Daarin is erg veel leverbaar maar we zagen niet echt nieuwe ontwikkelingen.Dit geldt ook
voor de voeten. Natuurlijk komen er wel nieuwe voeten op de markt, maar dat zijn allemaal variaties op bestaande ”thema's”. Bij de actieve voeten bestaan ze allemaal uit koolstofveren van
heel basic zoals een Modular III van Össur, tot heel complex zoals de Soleus van College Park
Industries . Otto-Bock showde de nieuwe 1m10 voet, een laag activiteiten voet met zeer simpel
instelbare hiel stijfheid. Het mooie hierbij is dat de uitlijning niet veranderd hoeft te worden.
Een verbetering t.o.v een sachs voet, deze heeft geen instelmogelijkheden.Een aparte ontwikkeling die ik nog niet eerder had gezien was de Motion Control voet/enkel van Inmotion. De
voetzool kan 50 graden “plantair” draaien, wat inhoudt dat als je een stijle heuvel afloopt, de
voet dan volledig de grond raakt. Dit t.o.v alleen de hiel bij een “normale” prothese voet. Stap
je dóór dan komt hij weer gewoon tot 90 graden, niet verschillend van de gangbare prothese
voeten. De weerstand van plantair en dorsaal flexie is apart in te stellen en de voet kan op de
90 graden worden vergrendeld.
De prothese knieën zijn bij mij altijd een extra punt van aandacht, omdat ik er zelf 1 gebruik.
Al heeft die meer weg van een simpele deurschanier dan van een knie.
Hier zijn 2 hele mooie, uiteenlopende ontwikkelingen te zien, namelijk:
De Power Knee van Össur:

gewicht 3-3 ½ Kg
makkelijk kunnen wisselen van loopsnelheid
makkelijk heuvel op en af lopen
de mogelijk tot trap op lopen
10 uur batterij levensduur
batterij verwisselbaar

“relax” mode, knie herkent die automatisch en je kan dan rusten op een iets gebogen been
mogelijkheid tot volledig belasten als de knie gebogen is
De Power Knee is uitgerust met elektro motor(en) en maakt zo de actieve buiging en strekking
mogelijk. Je kunt dat vergelijken met het vervangen van de spierkracht die ooit het geamputeerde been had.
De Genium Knie van Otto-Bock. Ik denk niet de vervanger van de C-leg, maar de aanvulling erboven.

(Vervolg op pagina 18)
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•
•
•
•
•

makkelijk kunnen wisselen van loopsnelheid

•
•
•

De mogelijkheid tot volledige belasting op de knie wanneer deze gebogen is.

hogere loopsnelheid mogelijk t.o.v de C-leg
de mogelijkheid om achteruit te lopen
makkelijk trap af, en heuvels af lopen

de mogelijkheid de knie geflecteerd(gebogen) te houden; op deze stand kun je over obstakels heen te stappen of ook trap op te lopen, mits o.a de hiervoor benodigde spierkracht aanwezig is.
7 i.p.v 2 sensoren t.o.v de c-leg.

Bij rust gaat de knie in standby, om de accu te sparen
inregelen en uitlezen real-time via bluethooth

Bijzonder om te zien dat er zowel een actieve als passieve knie gebruikt kan worden om uiteindelijk hetzelfde doel te bereiken.Het zal een verschil van inzicht en benadering zijn tussen
beide bedrijven Otto Bock en Össur. Wat de juiste weg is zal de toekomst uitwijzen. Het zal
ongetwijfeld persoons afhankelijk zijn. Dit soort knieën leidt er steeds meer toe dat ze slechts
voor een selecte gebruikersgroep geschikt zijn. Ze vragen veel beheersing van het aansturen en
leervermogen van de gebruiker. Het zal het nodige van de gebruiker vergen om er alles uit te
halen en dan heeft zo'n knie natuurlijk pas echt nut. Tevens zal de (loop) training er op moeten
worden aangepast, de benadering voor deze knieën zal aanmerkelijk anders zijn. Natuurlijk zijn
er ook nog andere zaken te bewonderen; zoals een adapter die in een prothese wordt ingebouwd
en die alle krachten in binnen de prothese meet, handig bij het uitlijnen ect.Ook interessant is
het feit dat er klein fabrikanten van vooral adapters en patentvrije knieën waren.Vanzelfsprekend uit China, maar ook uit India, Pakistan en Iran. Of je met zulke spullen blij
moet zijn kan je jezelf afvragen, de ontwikkeling is er wel.Ook uit Japan zien we steeds meer
producenten. Nabtesco , de producent van de Hybrid knee kende ik al, maar Lapoc/Imasen had
ik nog nooit van gehoord. Deze fabriek had vooral sport materiaal bij zich, waaronder een knie
die in 5 standen vast te zetten was en dan toch een aantal graden kon buigen voor tennis e.d.
Je begrijpt, het was in ieder geval weer een erg drukke en gezellige beurs, waarin veel is (bij)
gepraat. We zijn weer op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen en zijn met een tevreden
gevoel huiswaarts gekeerd. Om een beeld te geven van wat een knie of hand in de praktijk kan,
hebben we een videoreportage gemaakt die op het KorterMaarKrachtig Youtube kanaal te bekijken is klik hier voor deel 1(armpjes), en hier voor deel 2(beentjes). Ik ben nu al benieuwd hoe
het met de ontwikkelingen staat over 2 jaar op de volgende beurs, maar ook tussentijds houden
we jullie op de hoogte.We bedanken Gerrit Visser van de firma Loth-Fabenim voor de gastvrijheid, de prima verzorging en voor de geboden mogelijkheid om de Reha Techniek 2010 beurs te
bezoeken.

Appie Rietveld, KMK bestuurder.
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Ken je iemand die lid wil worden van Anvasport?
Contactadres:
Caritasstraat 2a
9090 Melle
09 / 252 21 28
Ik word lid van Anvasport!
Stuur mij terug per post of naar info@anvasport.com
Naam + voornaam
Straat
Postcode
Gemeente
Tel
Gsm
E-mail
Geboortedatum
Lengte
Gewicht
Rijksregisternummer
Andersvalide ഽ
Valide

Vlaams Fondsnummer vf/
ഽ

VLG - nr (Vlaamse Liga
voor Gehandicaptensport)
Anvasportboekje per post
Elektronische nieuwsbrief ja

ഽ e-mail
ഽ nee

ഽ
ഽ

Andere gezinsleden die aan onze activiteiten wensen deel te nemen:
Naam + voornaam

Geboortedatum
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