28.05.2022
FAMILIE EN VRIENDEN TOERNOOI

Niet denken in beperkingen maar in mogelijkheden
Bij Gardeslen Orthopaedie hebben we het ambacht al 31 jaar in de vingers.
We ontwikkelen elke gewenste Orthese, Steunzool en Prothese.
Alles is op en top Hollands maatwerk in nauw overleg met u ontwikkelen we stap voor
stap een hulpmiddel dat u precies de juiste ondersteuning biedt.
Hierdoor werken we samen met u en met u specialist in het ziekenhuis.
Verder helpen wij u met de afhandeling bij de zorgverzekeraar. Wel zo prettig en
vertrouwd en ontzorgen u volledig.

Voor een afspraak kunt u ons bellen op 0113-233080
Gardeslen Orthopaedie
Van Hertumweg 15
4462 EV Goes

info@gardeslen-orthopaedie.nl
www.gardeslen-orthopaedie.nl

DE 15E EDITIE
Familie/Vrienden toernooi editie 15
Lieve vrienden van RBVM,
Eindelijk kunnen we weer met elkaar aan de slag.
Wat is de term ( familie/vrienden toernooi ) veel gevallen de afgelopen twee jaar en wat is het toch raar dat als je
iets niet mag, je er juist zo naar verlangt of uitkijkt.
Als we het er dan over hadden, kwamen al snel de sterke verhalen naar boven en was het verlangen alleen maar
meer en meer. Iedere speler herkent dit waarschijnlijk wel, bij mijn familie is het in ieder geval ieder jaar weer
iets waar naar uitgekeken word en standaard met permanent marker in de agenda word gezet in HOOFDLETTERS!
Ook dit jaar vertelde Bas, dat de dag al heel snel weer was gevuld met verschillende teams. Bas, misschien moeten we volgend jaar toch echt aan twee hallen gaan denken!
RBVM heeft net als alle andere vereniging, twee moeilijke jaren gekend. Corona heeft ook hier ingeslagen als een
bom. Omdat wij toch veel leden hebben die door hun handicap, met een zwakkere gezondheid te maken hebben, was de opkomst soms heel gering. Ook als we eenmaal weer mochten.
Daarnaast word er ook nog vaak richting een oude vader of moeder gedacht, die absoluut niet besmet mag
worden. Ook op de dag van vandaag is dit vaak 1 van de redenen, waardoor het op de trainingen nog niet altijd
heel erg druk is. Hopelijk breken er snel weer betere tijden aan en zijn onze trainingsavonden weer net zo druk
bezocht als voorheen.
Ondanks alles zijn we bij RBVM niet stil blijven zitten en zijn we altijd bezig om elkaar en onszelf beter te maken.
We zijn een vereniging waar ruimte is voor een recreanten, maar ook voor rolstoelbasketbal in competitieverband en op het hoogste niveau van Nederland.
Ook dit jaar heeft RBVM1 weer meegedaan aan de Beker van Nederland en niet onverdienstelijk. We hebben het
weten te schoppen tot de halve finale, iets waar we heel erg trots op mogen zijn.
RBVM2 heeft afgelopen jaar gespeeld zonder vaste krachten als Leendert, Marc en Joeri. Dat scheelt een hele
slok kan ik je vertellen, maar ook zonder deze mannen hebben ze schitterende resultaten neergezet. Ik weet zeker dat er met ons 2e nog veel meer groei mogelijk is, zeker nu Stefano behoorlijk aan weg aan het timmeren is.
Over aan de weg timmeren gesproken. Joeri is dit jaar Europees Kampioen geworden met het Nederlands Heren
Team in Spanje, iets waar wij als RBVM enorm trots op zijn!
Joeri is een voorbeeld voor velen, hij heeft laten zien dat je door kneiter hard werken en de juiste dosis doorzettingsvermogen, je doelen kan bereiken.
Sylvana wil ik ook zeker nog benoemen, GOUD op de Paralympics. Ook Sylvana is bij ons begonnen en inmiddels
een vaste kracht bij de Nederlandse dames.
Kortom, RBVM is en blijft een gegeven in Nederland en we zijn met zijn allen druk bezig om dit te blijven. Laten
we er weer een mooie, leuke en sportieve dag van maken met zijn allen!
Sportieve groet,
Mark Aalders

Wanneer?
We trainen iedere maandag avond in
Sporthal de Sprong aan de Aanloop
in Middelburg Van 19.00 tot 21.30 uur.

www.rolstoelbasketbalmiddelburg.nl
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Het vrienden/familie toernooi wordt mede mogelijk gemaakt door:

Hoofdsponsor
Gardeslen-Orthopaedie
Van Hertumweg 15
4462 EV Goes

V.O.F van Ijk- Ter Steeg Terneuzen (Prijzen geschonken)
Leendert van Gilst Allicar (sponser lunchpakket)
Thoen Enginering Nisse (Zaalhuur)
R&R Economic Solutions
Traas Dierenspecialist Vlissingen
Funhouse Vlissingen
SVO Schoonmaak Vrouwenpolder
Rinie Vaane Verkeersinstructie Middelburg
Navimar Terneuzen
Voogd en Voogd Diensten en Verzekeringen
Schout Autobedrijf Gapinge
TNS Revalidatie Service Rijen
A.v.d.Linden centrum voor voetverzorging Vlissingen
Safety Security Zeeland B.V.
RD Mobility
Optisport
Traas Verzekeringen Arnemuiden
Module aangepast sporten Mark, Linda
André van Wezel Gapinge
Kwekerij Plantlust Gapinge
Dierenvoeders Meulenberg
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WIJ BEDANKEN AL ONZE SPONSOREN VOOR
Hun financiële bijdrage om deze dag tot een succes te maken.
Wij nodigen U dan ook uit om op deze dag
28 Mei 2022
een kijkje te komen nemen en wij hopen dat wij U op deze dag mogen begroeten.
Het toernooi begint om 9.00 uur tot 18.00 uur.
Het vrienden/familie toernooi wordt gespeeld in
Sporthal De Sprong in Middelburg
Tijdens het toernooi wordt er ook een verloting gehouden.

vrienden/familie toernooi
Wanneer?
28 mei 2022

Hoelaat?
09.00 uur tot 18.00 uur.

waar?
Sporthal De Sprong in Middelburg
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SPELREGELS VRIENDEN/FAMILIE TOERNOOI
1

Heb respect voor de scheidsrechter (deze beslist altijd!)

2

Ga niet op elkaars handen slaan

3

Trek niet aan de spelers van de tegenstanders

4

Trek niet aan iemand anders zijn rolstoel

5

Rij iemand niet opzettelijk uit zijn rolstoel

6

Steek niet je voeten bij iemand anders in zijn wielen

7

De scheidsrechter heeft altijd gelijk

Als er problemen zijn kom je naar de toernooileiding.
Het moet voor iedereen een gezellige en leuke dag worden.
Voor iedereen een sportieve en gezellige dag!
De toernooi commissie

De opbrengst komt ten goede van RBVM en wordt
georganiseerd door ouders van spelers van RBVM.
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Safety & Security Zeeland

Objectbeveiliging
Havenbeveiliging/ISPS
Brandwachten/bevelvoerders
Verkeersregelaars
Middelbaar veiligheidsdeskundige

Neem vrijblijvend contact met ons op:
Goes
06-40154618
Terneuzen 06-22530567
Rotterdam 06-42417000

www.safetysecurityzeeland.nl

Van IJk-ter Steeg vof
Scheepsvrachtexpediteurs

Stuvesande 14 - 4532MH Terneuzen - T 0115 - 621 774
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06 - 20912549

0118 - 591704

info@andrevanwezel.nl

Kwekerij Plantlust
Voor al u bomen en heesters,
zowel voor bedrijf als particulier.
Zoals:
appels, peren, wilgen, buxus, platanen,
bos-/haagplantsoen, laurierstruiken
En nog veel meer!
bezoekadres Gapingseweg Gapinge
's zaterdags geopend of op afspraak
t. 0118-594890
m 06-18261430
e-mail info@kwekerijplantlust.nl
internet www.kwekerijplantlust.nl
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AUTOBEDRIJF SCHOUT
Uw garage voor alle merken
Reparatie | Restauratie | APK | Schade herstel

Autobedrijf Schout
Dorpsstraat 11a
4352 AA Gapinge
tel: 0118 -596401
www.autobedrijfschout.nl
info@autobedrijfschout.nl
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Voorsprong verzekerd!

VOOGD & VOOGD
biedt u de zekerheid van een succesvol totaalconcept.

Bezoekadres
Boomgaardweg 5
3241 LA Middelharnis

Postbus
Postbus 14
3240 AA Middelharnis

T 0187 48 85 55
F 0187 48 85 51
E info@voogd.com

www.voogd.com

info@rinievaane.nl
www.rinievaane.nl
Tel: 0118-616893
Automaat 06-53135947
Schakel 06-49806793

Automaat
Schakel
Volledig aangepaste auto
CBR Rijtesten
Opfrislessen
• Faalangst training

•
•
•
•
•

MIJN ‘ROAD TO TOKYO’
Voor degene die mij nog niet kennen, mijn naam is Sylvana van Hees en ben nu 29 jaar. Toen ik 16 jaar
was heb ik op mijn middelbare school een rolstoelbasketbal clinic gevolgd. Mark Aalders gaf deze
clinic en zag talent in mij. Iets wat ik toen zelf nog niet zag. Ik woog toen ook nog 70 kilo zwaarder dan
dat ik nu weeg. Ik ben toen begonnen met rolstoelbasketbal bij R.B.V.M. Daar ben ik begonnen als
een onzekere meid die totaal nog niet kon rolstoelbasketballen. Ik heb bij R.B.V.M. veel mogen leren
en ook veel plezier gehad, daar heb ik een aantal seizoenen gespeeld. Daarna ben ik naar Arrows’81
gegaan, wat nu Rotterdam Basketbal is geworden.
In 2012 ben ik voor het eerst meegegaan naar een jeugd EK, in 2014 ben ik voor het eerst met de
Dames naar het U25 EK. Vanaf 2017 zit ik bij de selectie voor de dames en ben ik naar veel trainingsstages geweest, in Nederland en in het buitenland. In 2019 werd ik voor het eerst geselecteerd
voor het EK met het damesteam. Deze werden toen ook gehouden in Rotterdam. Het was voor mij erg
bijzonder om voor het eerst met de dames op een EK te staan en dat ook nog eens in eigen land met
veel Nederlands publiek. Ook heb ik dit toernooi vele minuten mogen maken waar ik erg trots op ben.
Met dit toernooi hadden we ook de kwalificatie voor Tokyo behaald. Dat wij als team daar mochten
staan was al zeker, maar welke dames precies mee zouden gaan was nog niet bekend.
Ik ben na de zomer in 2019 begonnen op het CTO in Arnhem. Ik heb toen mijn studie op pauze gezet
en ben mezelf gaan richten op het basketballen. In 2020 kwam COVID-19 op bezoek in Nederland
en is helaas erg lang gebleven. Tijdens de lockdown hebben we wel altijd een trainingsprogramma
gehad, maar dan thuis en individueel. Langzaam kwam alles weer op gang en konden we weer met
steeds meer teamgenoten samen trainen en werden de trainingen weer gegeven zoals voor COVID-19. Ook kregen we het nieuws dat de Spelen niet door zouden gaan. Dat nieuws was verschrikkelijk, maar toen wel een juiste beslissing.
Ondanks dat er vele vragen waren en onzekerheden, zijn we elke dag bezig geweest om weer beter
te worden in hetgeen dat we het leukst vinden om te doen, basketballen! In de periode van 2019 tot
de Spelen heb ik een enorme groei gemaakt, op het veld, maar ook op persoonlijk vlak.
Uiteindelijk kregen we het nieuws dat de Spelen toch verzet gingen worden naar 2021. Een nieuwe
datum, maar nog steeds hetzelfde doel! Een aantal weken voor de Spelen kreeg ik dan ook het nieuws
dat ik geselecteerd werd! Dit nieuws heb ik meteen gedeeld met mijn familie, maar ook Mark Aalders
kreeg dit als één van de eerste van mij te horen. Ik had namelijk 12 jaar geleden nooit verwacht dat ik
ooit op een Spelen zou staan, alleen van kunnen dromen.
De Spelen in Tokyo waren echt geweldig! Het was er erg groot en zo gaaf om zoveel atleten en staff
bij elkaar te zien. De accommodaties en het vervoer naar de wedstrijden was ook goed geregeld. De
wedstrijdhal was zeer indrukwekkend, het was ook mega groot! We hebben een aantal keer kunnen
trainen op dat veld en ook dat was erg bijzonder.
Ik ben trots op het feit hoe ik gespeeld heb op de Spelen. Ik heb in 3 wedstrijden minuten mogen
maken en heb in deze minuten dan ook echt het beste uit mezelf gehaald. Ik ben zeer tevreden over
hoe ik daar gespeeld heb. Wel was ik wat zenuwachtig voor de wedstrijden, gezonde spanning, maar
dit had ik onder controle. Ook vond ik het erg mooi om te zien hoe de supporters in Nederland het
aan het volgen waren.
Het is voor mij een hele eer om mee te mogen met de dames naar zowel trainingsstages als toernooien en ben nog steeds iedere dag dankbaar voor alles en iedereen die dit mogelijk heeft gemaakt,
uiteraard ook R.B.V.M.
Liefs,
Sylvana van Hees.
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Een leuke, interactieve,
sportieve les bij jou
op school!

MODULE
AANGEPAST
SPORTEN

De Module Aangepast Sporten richt zich op kinderen uit groep 7 en 8 van het basis onderwijs in Zeeland.
Doormiddel van het thema aangepast sporten, krijgen kinderen een leuke ervaring mee waardoor ze, op
een sportieve manier, leren over thema’s als respect en integratie. De twee gastdocenten, Linda en Mark,
zetten zich met passie en enthousiasme voor dit doel in.
Per les, bezoekt een van hen een school en gaat eerst met de kinderen in de klas in gesprek over het leven,
wonen, werken en sporten met een lichamelijke beperking. Zij gebruiken daarbij ervaringen uit hun eigen
leven, filmpjes en leuke gespreksvragen. Daarna gaat de klas met de gastdocent naar de gymzaal en kunnen de kinderen zelf ervaren hoe het is om vanuit een rolstoel te sporten.
“Ik wou dat we elke week zo’n gymles hadden... Zo sporten is gaaf!”
~leerling~
Linda Hulstein
“Ik ben altijd al een fanatiek sportster geweest. De manier waarop is al leen door de jaren heen verandert.
Het hebben van lichamelijke beperkingen heeft mij niet kunnen beperken in de dingen die ik graag doe.”
Mark Aalders
“Sporten geeft mij een enorme drive om niet op te geven, ondanks dat mijn lichaam mij, al sinds mijn geboorte de nodige uitdagingen geeft. ‘Kan niet, bestaat niet’ loodst mij dwars door de beperkingen heen.”
Voor meer informatie kunt u natuurlijk contact opnemen!
Email:
contact@moduleaangepastsporten.nl
Facebook: Module Aangepast Sporten
Website: www.moduleaangepastsporten.nl
Tel.
0641548888
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Meer mogelijheden:
- Sponsorloop
- Sportdag
- Kamp activiteit

EVEN VOORSTELLEN
OORSTELLEN
Hoi RBVM-ers,
Ik ben Edwin, de vader van Tom. Jullie vast wel bekend. Ons gezin bestaat, naast ons
tweeën, uit moeder Bianca en oudere zus Anne. Het is leuk om op de maandagen naar de
training te komen. In het begin was het even zoeken. Tom speelde tijdens de kennismakingsclinics op school met leeftijdsgenoten. Toen hij begon bij de club als 14- jarige was
het in het begin echt wel even wennen aan jullie ‘oudjes’. Tom komt met plezier naar de
trainingen. Het is een gezellige club met aandacht voor elkaar. Ook tijdens het spel is er
ruimte voor onderlinge coaching, een dolletje en is er de gunfactor. Kan echt wel stellen
dat Tom gegroeit is, in zijn spel. Dat maakt dat hij het leuk vindt en voor ons is dat ook
leuk om te zien. Hopelijk komen er nog vele jaren van sportief plezier.
Edwin

NAVIMAR

De specialist in scheepsbenodigdheden

Schependijk 29 Terneuzen
0115-616329 www.navimar.nl

Pompen
Verven
Touwen

Camera’s
Elektro
Navigatie

Generators
Werkkleding
Smeerolieën

Dealer Radio Holland/Imtech
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EVEN VOORSTELLEN
Hallo allemaal,
Ik ben Stefano de Koster en ben 17 jaar oud. Samen met mijn ouders, Jacco en Solange,
en mijn zus Floriënne woon ik in Biervliet. Wij hebben ook nog wat huisdieren, zoals onze
hond Tommy en kat Dushi.
Het is nu zo’n 3 jaar geleden dat ik voor het eerst in aanraking kwam met rolstoelbasketbal. Daarvoor deed ik altijd aan voetbal, waar ik bij mijn team in het doel stond. Doordat
ik steeds vaker lichamelijke klachten kreeg ben ik daar in 2018 mee moeten stoppen. In
Terneuzen werd in mei 2010 een middag georganiseerd voor jongeren met een beperking
die toch wilden sporten. Daar ben ik Mark Aalders tegen gekomen en hij heeft mij besmet
met het rolstoelbasketbalvirus. Zijn enthousiasme en positiviteit brachten mij naar Middelburg om eens een training mee te doen bij RBVM. De ontvangst en sfeer bij de vereniging
vond ik vanaf het eerste moment geweldig en in september 2019 ben ik lid geworden. Na
eerst een half jaar trainen, was begin 2020 het moment daar dat ik met de wedstrijden
mee mocht gaan doen. Ik had net mijn eigen stoel ontvangen en keek echt uit om aan de
competitie mee te kunnen doen. Helaas was dit maar van korte duur doordat toen Corona
om de hoek kwam. Lange tijden van niet trainen en geen wedstrijden, maar het basketbalvirus bleek gelukkig hardnekkiger dan Corona.
Geweldig dat we vanaf september 2021 weer lekker kunnen trainen en wedstrijden spelen. In de afgelopen periode heb ik ook al veel hoogtepunten meegemaakt: de kwartfinale
voor de beker met het 1e team en daarna de halve finale in Rotterdam, die we helaas verloren. Maar ook een training op Papendal met veel jeugdige talenten en een supergave
wedstrijd met jongens en meiden van BEN (Basketball Experience Nederland) tegen de
professionele basketballers van Heroes Den Bosch. Die spelers hebben voor deze gelegenheid in een rolstoel plaatsgenomen. Het mooie was wel dat we ze dik ingemaakt hebben. En natuurlijk geniet ik ook nog steeds van alle competitiewedstrijden met het 2e team
van RBVM, waar we leuk meedoen om de bovenste plaatsen.
Ik hoop nog lang besmet te blijven met dit virus en nog veel ballen voor RBVM in de basket te kunnen gooien.
Hopelijk kom je eens kijken in De Sprong in Middelburg als we een thuiswedstrijd spelen!!!
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Wij verkopen met
plezier (bijna) alles
voor uw dier!
U bent altijd welkom in de
winkel voor persoonlijk advies

Ma - vrij van 8.00 tot 17.30
Zaterdag van 8.30 tot 12.00
zondag en feestdagen gesloten

www.meulenberg-diervoeder.nl
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TNS revalidatie service is een klein bedrijf dat al sinds 1995
gespecialiseerd is in handgemaakte maatwerk voorzieningen.
Met kennis, maatwerk, uitstraling, kwaliteit en persoonlijke benadering maken
wij het verschil op deze onpersoonlijke markt die beheerst wordt door grote
investeringsmaatschappijen.Je bent niet enkel op zoek naar een product,
maar zeker ook naar een fabrikant/leverancier die bij je past. “It’s a good ﬁt”
Wij ontwikkelen graag producten waar de eindgebruiker echt
mee geholpen is. De tijd van confectiemiddelen behoort voor
onze doelgroep al lang tot het verleden.

Custom made lichtgewicht rolstoel
Bent u op zoek naar een handgemaakte
custom made lichtgewicht rolstoel? Onze
adviseurs staan u graag te woord om samen
met u te bekijken wat u nodig heeft. Ook
voor een zit analyse kunt u altijd vrijblijvend
langskomen.
Heeft u interesse?
Neem dan contact op voor meer
informatie.
Openingstijden: Ma t/m vr: 8:00 – 17:00 uur & vrijdagmiddag is inloopmiddag
TNS revalidatie service • De Hak 11 • 5107 RG in Dongen
Tel.: 0161 - 22 08 64 • E-mail: algemeen@tnsrijen.nl • www.tnsrijen.nl
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Persoonlijk
advies
op maat
Langstraat 41
4341 EC Arnemuiden
T 0118 602506
F 0118 601081
E info@traasverzekeringen.nl

www.traasverzekeringen.nl

Orthopedische schoentechniek
60 jaar vakmanschap
Uw voetspecialist in de regio
Intensieve samenwerkingsverbanden
met de regionale ziekenhuizen
Zoals Amphia, Revant, Bravis, Admiraal de Ruyter
en Reumazorg Zuid West Nederland.
Wij bieden oplossingen
voor elke voet

SPREEKUREN UITSLUITEND OP AFSPRAAK
Bel naar onze hoofdlocatie voor een afspraak: 0165 53 61 24
Of kijk op onze website: WWW.AVANDERLINDEN.NL
voor locaties bij u in de buurt.

Gratis en vrijblijvend voetonderzoek

BREDA
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VLISSINGEN

WIJ ZIJN UW
CREATIEVE PARTNER
ShareDesign is een full-service grafisch ontwerpbureau die
vorm geeft aan uw ideeën. Of het nu gaat om traditionele
grafische producten zoals brochures, flyers, huisstijlen,
verpakkingen, displays, vlaggen of om nieuwe media als websites,
mailingcampagnes of andere online toepassingen, ShareDesign
heeft alle kennis in huis om uw ideeën tot een succes te maken.
Huygensweg 14
2952 BM Alblasserdam
www.sharedesign.nl

T: 085 - 21 00 577
E: info@sharedesign.nl
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