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De Gendt Ronny
03/777 70 11 - 0475 777011

Ronny@anvasport.be

BOEKHOUDING

Sabine Decorte

sabine@anvasport.be

REDACTIE

Marie-Jeanne Van Ballaer
03/568 61 38 -0477/72 39 90

redactie@anvasport.be

VERSLAGGEVING

Bert Meuleman
0473/64.12.73

verslaggever@anvasport.be

MEDISCH ADVISEUR

Dr. Wim Verschuere
09/366.38.35 -0475/31.38.35

wim.verschuere@telenet.be
materiaalmeester@anvasport.be

UITLEENDIENST
VERANTWOORDELIJKEN SPORTACTIVITEITEN

FIETSTOCHTEN
OUTDOOR SPORTEN

Tuur De Haeck
054/419121
Flori De Greif
0496/72.48.75

fietstochten@anvasport.be
outdoorsporten@anvasport.be

WATERSPORTEN

Jean-Pierre Duportail
09/251.40.68 -0478/71.01.53

zwemmen@anvasport.be

ZITSKI &
SKI INITIATIES

De Gendt Ronny
03/777 70 11 - 0475 777011

Ronny@anvasport.be
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ANTWERPEN

Marie-Jeanne Van Ballaer
03/568 61 38 -0477/72 39 90

antwerpen@anvasport.be

LIMBURG

Maarten Carmans
0476 /93 72 56-011/42 57 48

limburg@anvasport.be

OOST-VLAANDEREN

Greet Borgenon
054 /419121-0473 /832938

oost-vlaanderen@anvasport.be

Christophe Ryffranck
west-vlaanderen@anvasport.be
050 /670965- 0475 582472
DIRECTE MEDEWERKERS: Hilde Glorieux, Christophe Lefebvre, Marijke Vandenbosch,
Stef De Moor & Bea Van Cauwenberge, Ann Vanackere, niko Van Cauwenberge
WEST-VLAANDEREN
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Woordje van de Boss
Zoals in een bekend liedje kunnen we zeggen: "en eindelijk daar is ze dan; de zon".
We hebben er lang genoeg moeten op wachten, maar
ik hoop dat jullie er maximaal kunnen van profiteren,
desnoods na de examens.
Voor onze vereniging is de zomer een iets rustigere
periode, behalve dan voor de fietsers die volop in actie zijn met onder andere twee sponsortochten en onze klassieke dodentocht.
Voor iedereen nog een deugddoend verlof gewenst en
tot op een activiteit.
Patrick

Le mot du Boss
Comme dans une chanson nous pouvons dire :”enfin le
soleil est là”.
Nous y avons attendu si longtemps et maintenant j’espère que vous pouvez en profiter le maximum possible.
L’Eté est pour nous une période plus tranquille, sauf
pour les cyclistes qui sont en pleine action avec deux
tours et notre tour à bicyclette annuel nommé ” le
tour des morts ” à Bornem. Nous souhaitons à tous de
très bonnes vacances et à la prochaine activité.
Patrick
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Beste Anvasporters,
Aangezien het adventure weekend in Durbuy niet doorgaat wegens dubbele boeking, hebben we een alternatief aan zee i.s.w. Outsider coast
www.outsidercoast.be
Dit gaat door van 28/06 tot 30/06/2013 te Nieuwpoort /Westende
Er is overnachting voorzien op de boot aan het eilandje
( niet rolstoeltoegankelijk ) of in Kraaiennest te
Brugsevaart Nieuwpoort in slaapzalen 4-7 personen.
De activiteiten zullen ter plaatse aangepast worden,
volgens de weersomstandigheden.
Strandzeilen, Reuze kano, Kiten, fietsen,Lasershooting
Er zijn rolstoelen voorzien voor op strand te rijden.
Deelnameprijs: 65.00€ / per persoon incl.
Vrijdag: enkel overnachting
Zaterdag: ontbijt, activiteiten, broodjesmaaltijd, activiteiten, BBQ
Zondag: ontbijt, activiteiten, broodjesmaaltijd, activiteiten
Inschrijving via:
inschrijvingsformulier : “Klik op deze link”
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Tot spijt hebben we totaal onverwachts, en veel te
vroeg, afscheid moeten nemen van
Maarten Wens geboren op 18 maart 1985.
Medewerker van Sporta “ To Walk Again”.
Maarten was als skikamp verantwoordelijke steeds
gedreven om alles in de perfectie te laten verlopen,
niks was hem te veel, steeds opnieuw wilde hij
iedereen gelukkig maken.
Maarten, we missen U. Je blijft in onze gedachten.
Ronny & het anvasport team.
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Fietsdodentocht Bornem - 4 augustus
We verzamelen zoals gewoonlijk om 12.30u aan:
Het café "De Waterlander" is gelegen op het recreatiedomein 't Fort van Bornem
Adres: Barelstraat 228
Gemeente: 2880 Bornem
inschrijven langs website of Tuur De Haeck
054/419121
fietstochten@anvasport.be
site: http://www.fortvanbornem.be/Waterlander.aspx
plan: http://www.fortvanbornem.be/Images/
Ligging.jpg
Informatie www.fietsdodentocht.be Programma

SKI seizoen 2013 - 2014
28/09/2013
Peer Monitoren opleiding
05/10/2013
Komen
12/10/2013
Peer
19/10/2013
( Breughelavond anvasport ) inschrijvingen skikampen
26/10/2013
Terneuzen
09/11/2013
Peer
23/11/2013
Terneuzen
e
1 skikamp 31/01/2014 – 09/02/2014
2e skikamp 07/02/2014 – 16/02/2014
Familieskikamp 04/04/2014 – 13/04/2014
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Fietsen voor anvasport
12 fietshelden en 1 venijnige berg…
Op zaterdag 22 juni 2013 bedwingen wij de Mont Ventoux. Sommigen onder ons zelfs tot 3 maal toe.
Voor het sportieve avontuur, maar vooral voor
ANVASPORT, een vereniging die andersvaliden aan
het sporten zet.
WIE FIETST ER MEE?
Freek Braeckman, Astrid Leus, Tuur De Haeck, Bart
Schols, Philip Vandenhende, Job De Geyter,
Ben Baetens, Tom Sercu, Herbert Sercu, Dieter Andries, Arnout Matthijs en Gunther Vandierendonck.
Waarom per se die Mont Ventoux bedwingen?
Omdat we gek genoeg zijn, natuurlijk.
En omdat we van een sportieve uitdaging houden.
Maar we willen meer doen.
Door te fietsen voor de vzw ANVASPORT willen we
met elke pedaalslag meteen ook anderen helpen om
(weer) te gaan sporten.
vanwege het team "Samen naar de top'
meer info en sponsors : www.samennaardetop.
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FIETSWEEKEND
3-tot-5 mei 2013
Bloso sportcentrum

Blankenberge

Het verslag van Theo
Het was 30 april toen ik een mail kreeg van Tuur: of ik
volgend weekend afkom naar het fietsweekend te
Blankenberge?
Nu beste lezer, u moet weten dat ik, op het feest van
25 jaar anvasport, aan Tuur beloofd had om zeker te
komen.
Mijn drukke agenda had echter deze belofte op de
achtergrond geschoven. Gelukkig was de zondag eigenlijk nog vrij dus was de keuze rap gemaakt.
Woensdag 1 mei, ik start mijn eerste “fietstraining”
want mijn conditie is/was beneden alle peil. 8km zonder al te veel moeite: we zijn weer gestart.
Vrijdag 3 mei, 2e rit, +/- 11km, verliep redelijk. Goed
genoeg om zondag te starten. We zullen wel zien, ik
ken de weg als het te lastig wordt, dacht ik nog.
Zondag 5 mei, Tuur bombardeert mij tot gids want
“Blankenberge ligt toch in de achtertuin van Brugge
dus jij kent hier de weg…”. “EEEEEEEEEK, dan moet ik
de volledige tour uitrijden” schiet het door mijn
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hoofd. En neen hoor er was geen ontkomen aan. Voorop rijden en tempo aangeven was de boodschap.
Anvasport is en blijft een groep sympathieke mensen
dus maakte ik al vlug kennis met een aantal (voor mij)
nieuwe gezichten.
En toen waren we vertrokken. Richting Zeebrugge,
door het havengebied tot in Lissewege. Via een schuin
smal padje (waar Ludo enkele keren Marie - Jeanne
bijna in het water liet vallen) naar Restaurant Ter
Doest. Leuk terras, mooi uitzicht op enkele schaars
geklede madammen. Hadden die eigenlijk wel iets aan?
Waren die madammen de oorzaak van de eerder ondemocratische prijs voor de drankjes?

Nog even een ronde op de lokale piste (lees in de
schuur), volgens Tuur een must voor ons cultureel welzijnspeil. Bij deze dank aan Tuur voor de bezorgdheid
hieromtrent. En we waren vertrokken voor de tweede
ronde. Terug naar Lissewege, dit keer niet via smalle
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paadjes ook al waren Ludo en Marie - Jeanne mee
met de “rappe” groep. Ondertussen mocht ik uitleggen
waarom Lissewege zo’n platte toren had. Ja ik voelde
me een echte gids.
De expresweg Brugge – Zeebrugge over.
Een klein kilometertje over fietspad breed en smal om
vervolgens de polders in te duiken en in een rechte lijn
(alhoewel dat toch eerder figuurlijk op de nemen was)
richting Blankenberge te bollen.
Het was nog even op de tanden bijten met het bij wijlen frisse tegenwindje.
Maar bij aankomst in het Bloso centrum bleek er een
boterham en kaas en hoofdvlak (of was het nog iets
anders?) klaar te liggen.
ROLSTOELTENNISCLUB
Met een pintje doorspoelen, meer moest dat niet
zijn zei de Ludo, en gelijk
had hij.
Dank voor het gezelschap, dank voor de organisatie, het was vroeg opstaan voor mij, maar reuze fijn om erbij te zijn…

Trainingen op zaterdag 9-12u
Dreefvelden 1 – St-Katelijne-Waver
De eerste 3 beurten zijn gratis !!!
Voor verdere inlichtingen : info@forestwheels.be

Theo

Of via onze voorzitster
Louisa van der Wallen 03/666.16. 43
Bezoek ook onze website
www.forestwheels.be
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Beste fietsende anvasporter
Het fietsweekend ligt weeral een eindje achter ons.
Zonder de hulp van de weergoden was het ons misschien ook gelukt, maar de zon was toch maar mooi
meegenomen.
Raoul hebben we dit jaar moeten missen. En ik mocht
het van hem doorzeggen, dus voilà meteen aan de grote klok : Raoul is verhuisd naar zijn appartement in
Wetteren (dus kan hij volgend jaar opnieuw mee). De
tandem van Thomas was niet op tijd fit; dus ook een
afspraak voor volgend jaar.
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Eenmaal zijn lijf het toeliet was Luc, één van onze
nieuwste deelnemers, spontaan bereid om zijn ervaring te delen (zie elders in het boekje). En : het zou
wel eens kunnen dat Luc nog wat zinnens is met of
voor Anvasport (hou hem dus in de gaten).
Jan was aanvankelijk enthousiast om mee te komen
fietsen, dan weer even niet maar na een testrit met
de nieuwe Kettwiesel (de 3-wiel-ligfiets met trapondersteuning) naar moederlief en langs vrienden was de
twijfel omgeslagen in overtuiging ! Kort na de testrit
en het fietsweekend bracht Jan enthousiast verslag
uit op zijn facebookpagina. De Kettwiesel-fiets is er
gekomen dank zij Christophe Lefebvre !
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De andere Christophe trapte stilletjes maar gezwind
door de polders met zijn nieuwe handbike. Hij heeft
de stap naar de handbike gezet door de aanstekelijke
verhalen van enkele Anvasporters. Een bank vooruit of
toch liever een kus van de juffrouw ? En last but not
least is er Bjorn bij wie reeds weeeeken voor het WE
plaats vond, het angstzweet uitgebroken was (hij heeft
allicht ergens enkele aangedikte verhalen over anvasporters opgevangen...). We hebben onze tenen moeten uitkuisen om hem toch maar te overhalen. Tijdens
de weken na het WE waren er weinig dagen dat we elkaar niet aan de telefoon hebben gehad voor tal van
overleg over fietsmobiliteit en vélodramatiek. Ze zullen het in Maldegem geweten hebben dat Bjorn mee
was : Bjorn heeft onze locatie voor ons fietsweekend
van volgend jaar al vast gelegd (de Jeugdherberg van
Maldegem) : noteer 16,17 en 18 mei 2014 maar al in jullie agenda. En ik verwed er ‘mijne velo’ op dat de routes
ook al vast liggen (fietsers : begin voor alle zekerheid
maar al te trainen). Of we cafeetjes gaan tegenkomen
daar in ’t noorden ? En of ze zullen open zijn ? Er zijn
nog (on)zekerheden..
Ik beperk mij tot enkele verhalen over onze nieuwste
Anvasporters (*). Zij hebben stuk voor stuk hun grenzen verlegd ! En dat hebben alle deelnemers mogelijk
gemaakt met een fijn gesprek, uitwisselen van ervaring, spontaan een hand toesteken enz. enz.. Kortom :
veel marge om niet mee te doen is er eigenlijk niet zeker ?!
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Anvasport zorgt dan misschien voor een zekere omkadering maar uiteindelijk zijn het de deelnemers die
het fietsWE maken en niet andersom.
Het fietsweekend biedt de mogelijkheid om een aangepaste fiets of een standaard-fiets met enige aanpassing uit te proberen en nieuwe mogelijkheden te ontdekken. Zo heeft Theo zijn rolstoel met aankoppelwiel
even kunnen ruilen voor de ligfiets. Om een volgende
keer verder uit te proberen ?!

Een van de betrachtingen van Anvasport is uiteindelijk
te laten ervaren dat (gepaste of aangepaste) fietsen
de dagdagelijkse mobiliteit en zelfredzaamheid van
mensen met een beperking vaak kan verbeteren.
Nog een woordje van dank voor alle reisadviseurs, begeleiders, verkeersregelaars, kaartlezers, duwers,
trekkers en stoempers voor al jullie geapprecieerde
hulp !!
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(*) Noureddine : je bent bij deze uitgenodigd – maar
aan jezelf verplicht - om ook jouw nieuwe fietservaring uit de doeken te doen (10 bladzijden is genoeg..).
Ik waag er mij voorlopig niet aan. De trefwoorden
ravijn, evenwicht, stuur, ketting, fiets-in-de-lucht,
slalom en ontdekking moeten er minstens 1 keer in
voorkomen.

De foto’s van het fietsWE (dank
aan huisfotograaf Christophe) :
zie www.anvasport.be >> foto’s >>
fietsweekend

Voor wie het nog niet weet : er lopen momenteel 2
sponsorprojecten ten voordele van Anvasport
(storten is toegestaan) :
1.Jochem Coolen en zijn fietsmaten rijden een tocht
van zowat 3000 km van Spanje naar België : zie
http://www.es2bebybike.eu/
2.enkele anvasporters (Arnout, Dieter, Tuur) rijden
met 9 sympathisanten op 22 juni de Mont-Ventoux op
(en af..) : http://www.samennaardetop.be/
Tuur (fietstochten@anvasport.be)
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Krukkennieuws: Buckingham
“crutch-lock”
Ben je het beu dat je krukken van tijd tot tijd links of
rechts omvervallen?
Hier de oplossing: een krukkenmagneetslot.
Je kleeft elke magneet op je krukhandvat, een sterke
magneet houdt ze samen en voortaan vallen ze nooit
meer om. Past op alle soorten krukken. Zó eenvoudig
en zó handig!
Van dezelfde firma bestaat ook een klein bakje om je
gsm of zo snel bij de hand te hebben.
Handig én leuk! Te verkrijgen:
rechtstreeks in de UK via een enorm grote webshop
voor allerhande orthopedische accessoires
http://www.essentialaids.com/mobility/crutches-crutch-accessories/
buckingham-crutch-lock.html

Prijs: £10 + verz.kosten

ofwel in één van de thuiszorgwinkels
http://www.thuiszorgwinkel.be/

Prijs: 21€
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- Never let crutches fall over again.
Parantee vzw p/a Huis van de Sport
Zuiderlaan 13
B-9000 Gent
Tel +32 (0)9 243 11 73 GSM +32 (0)477 76 48 32
fax +32 (0)9 243 11 79
lies.dobbels@parantee.be
www.vlg.be
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Kaas‑ en wijnavond
Begin mei is de ideale periode om het winterseizoen af
te sluiten en het zomerseizoen aan te snijden. Ook aan
het bestuur van Anvasport was dit niet ontgaan. Zij
organiseerden een kaas‑ en wijnavond op zaterdag
4 mei in de zaal “De Bollaard” te Blankenberge.
Rond 19.45 u kwamen mijn broer, schoonzus en ik aan in
de zaal. Nadat we een drankje aangeboden kregen,
groetten we heel wat Anvasporters. Vervolgens namen
we plaats aan tafel. Een kwartiertje later konden we
om ons kaasbord gaan. Patrick duidde tafel per tafel
aan.
Wanneer we om ons kaasbord gingen, was er een groot
aanbod aan kaassoorten. Vervolgens nam je een stuk
(stok)brood. Daarnaast was er een heel gamma aan
fruit. Er was witte en rode wijn. Ikzelf dronk witte
wijn. Toen ik een 2de keer ging, merkte ik op dat het
fruit veel succes kende. We aten ons buikje rond.
Na de maaltijd dronken we iets en kaartten we na over
de voorbije skireizen. Zo werden er o.m. anekdotes
verteld. Tijdens de avond bezichtigden we foto’s die
op een groot scherm geprojecteerd werden door middel van een beamer.
Moe maar voldaan namen we afscheid van iedereen en
reden we rond 23 uur naar huis.
Met kaas‑ en wijngroeten

Stefaan Debeuf
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Waterskikalender
Beste Sportvrienden,
Hopende op een prachtig seizoen 2013, nodigt Waterski Vlaanderen U uit om eens een watersport activiteit
te proberen nml. waterskiëen verdeeld op verschillende watervlakken in gans Vlaanderen.
Hier zijn verschillende data, zodat U kunt kiezen om
zo dicht mogelijk bij U een initiatie te komen volgen :
Woensdag 12 juni
VVW Waesmeer – Tielrode/
Temse van 14 tot 17u
Zaterdag 29 juni Lommel Ski – Lommel
van 14 tot 17u
Zaterdag 13 juli
VVW Grimbergen – Grimbergen
van 10 tot 13u
Zondag
21 juli
Waterski Club – Genk
van 14 tot 17u
Zaterdag 27 juli
VVW Grimbergen – Grimbergen
van 10 tot 13u
Zaterdag 10 aug
Mechelse Waterski Klub – Mechelen
van 10 tot 13u
Zaterdag 17 aug
Zilvermeer – Mol (org. TWA)
van 10 tot 17u
Vrijdag
23 aug Hoge Dijken – Roksem/
Oudenburg van 17 tot 19u
Woensdag 11 sept VVW Waesmeer – Tielrode/
Temse van 14 tot 17u
Zaterdag 14 sept VVW Grimbergen – Grimbergen
van 10 tot 17u
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Zaterdag 28 sept
van 10 tot 17u

VVW Grimbergen – Grimbergen

Iedere 1e en 3e zaterdag van iedere maand Schotense
Waterski Klub – Schoten van 10 tot 13u
Het skimateriaal zijnde : zitski, funboei, klass.ski’s
skipakken en reddingsvesten zijn ter plaatse ;
Breng dus alleen uw zwemgerief, badhanddoek en
eventueel slippertjes mee.
De prijs varieert tussen 20 en 30 € per beurt materiaal inbegrepen.
Hebt U interesse of wenst U meer inlichtingen mail
dan naar : demoor.miche@gmail.com
Bloso H2Oski initiator

Helpers gezocht
Anvasport is nog steeds op zoek naar mensen die een
handje kunnen toesteken in ons ski-lokaal te Beervelde, Lochristi. Door de vele initiaties en de komende
skivakanties is elke hulp welkom. Het maakt niet uit of
het tijdens de week of in het weekend is.
Indien je wil helpen, stuur dan een berichtje
naar:materiaalmeester@anvasport.be
Alvast bedankt,
Het Anvasport-team
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AGENDA
Juni 2013

28-29-30 juni “The

outsider coast”

te Nieuwpoort
Waterski initiatie zie p.26
Juli 2013

Waterski initiatie zie p.26

Augustus 2013

Waterski initiatie zie p.26
04/08 fietsdodentocht Bornem

September 2013

Waterski initiatie zie p.26
20/21/22 Veerse meer
28/09/2013 Peer Monitoren opleiding

Oktober 2013

19/10/2013 Breugelavond inschrijving skikampen
26/10/2013
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Terneuzen

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 vul het online formulier in op de website
Naam + voornaam
Straat
Postcode
Gemeente
Tel
Gsm
E-mail
Geboortedatum
Lengte
Gewicht
Rijksregisternummer
Andersvalide ⃞
Valide

Vlaams Fondsnummer vf/

⃞

VLG. - nr.

(Vlaamse Liga
voor Gehandicaptensport)

Anvasportboekje per post
Elektronische nieuwsbrief ja

⃞ e-mail

⃞

⃞ nee

⃞

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

Geboortedatum
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