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SC Antilope Nieuwsbrief 9 
( april 2015) 

 

Sponsortoernooi. 
 

 

30 mei 2015 
de sponsorcommissie is er druk mee bezig om er 

een onvergetelijke dag van te maken, het: 
 

1e SC Antilope rolstoelbasketbal sponsortoernooi” 
 

 
 

Zet deze datum in je agenda, blok alle andere afspraken 

en zorg dat je aanwezig bent op deze dag want: 
 

jij bent er als lid van SCA natuurlijk ook bij! 
 

 

 

Op dit moment zijn er 6 teams aangemeld om 

op 30 mei 2015 kennis te maken met het 

rolstoelbasketballen.  

 

Super leuk om te vertellen is dat ons jongste lid 

Boris met een eigen team komt. Daar kan de 

rest van de leden nog een voorbeeld aan 

nemen.  

 

Inloop is vanaf half 12. Er zal gestart worden 

met een kleine uitleg over de sport en de 

meerwaarde voor onze spelers.  

 

Na de speluitleg is er gelegenheid om wat te oefenen en een broodje te eten. Om 13:00 
uur stipt starten de wedstrijden. Na afloop is er een kleine borrel met ‘kaas van 

Jaap’. (Kun je eindelijk al die lekkere smaken een keertje proeven).  

 

Om deze dag een succes te maken zijn alle leden van SCA nodig voor het ondersteunen 

van de sponsorcommissie en het begeleiden van de deelnemers. Er zullen mensen nodig 

zijn die de ontvangst regelen, de lunch uitdelen, drinken inschenken, opruimen, 

teamcaptains, scheidsrechters, bordjesdraaiers (stand bijhouden) en w.v.t.t.k..  

 

Het zou leuk zijn als we aan het einde als verenging nog een korte demonstratie 
kunnen geven.  

 

Het bestuur gaat er van uit dat iedereen 30 mei aanwezig is om er samen met de 

gasten een geweldige dag  van te maken. 
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Zesde provinciale Jeugdsportweekend. 
 
(voorheen Johan Neeskens sportweekend) 

 
Het SC Antilope maatschappelijk verantwoord ondernemen 

project  :  het Jeugd Sport Weekend. 

 

In het weekend van 7,8 en 9 november j.l. vond het 6e 

jeugdsportweekend plaats op vakantiepark RCN Het Grote 

Bos in Doorn.  

 

Bijna veertig kinderen maakte een weekend lang kennis 

met verschillende sporten en leerde nieuwe leeftijds-

genoten kennen.  

 

Ook sc-Antilope was van de partij en onder begeleiding van  een goddelijk zonnetje kon 

er zelfs buiten een spelletje rolstoelbasketbal gespeeld worden.  

 

Leuk was om te zien hoe ook onze eigen leden genoten van het enthousiasme van de 

deelnemers.  

 

  
 

 

 

  
 

Bedankt Frans, Petra, Fred en Aram. 

 

 

 (advertentie)  
 

30 mei 2015 
 

“1e SC Antilope rolstoelbasketbal sponsortoernooi” 
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 Fernand heeft een kijkje genomen in de Hoogstraat. Hieronder zijn verslag: 
 
Op donderdag 15-01-2015 ben ik naar de Hoogstraat geweest. Ik heb daar 
gesproken met Hans Mater en Erick Schoenmakers over de nieuwe belijning die 
benodigd is vanuit de bond. Daarna hebben we een korte rondleiding door het 
gebouw gedaan. 
 
In mijn beleving is geen enkel steentje bespaard gebleven en is/wordt (op de 
sportvloer na) alles aangepakt. 
 

De binnentuintjes zijn nu toegankelijk.  
Dit is mogelijk gemaakt door een soort 
ontmoetingsruimtes te creëren waar 
voorheen kamers zaten. 
 

Er zijn één-  en tweepersoonskamers 
gecreëerd en tussen 2 kamers zit een 
gemeenschappelijke douche en toilet- 
ruimte. 
 
 
 

Boven de sporthal zijn op de fly-over een aantal behandelkamers gebouwd. 
 
De ingang van de sporthal is ook veranderd. Waar eerst de kleedkamers zaten zit 
nu de receptie.  
 

De kleedkamers zijn daar tegenover en 
er is een trap naar de bovenliggende 
ruimte gekomen. 
 

De opberghokken zijn minder diep 
geworden waardoor de vloer een stuk 
breder is. 
 

 
 

 

 (advertentie)  

 

20 mei 2015 
 

Algemene Ledenvergadering sportclub Antilope 
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Finalerondes. 
 

Op zaterdag 21 maart was het dan zover: de 

kruisfinales. Alle teams naar het Kalverdijkje 
in Leeuwarden.  

 

Het 2e team speelde, omdat Anouk snel 

spelend lid was geworden, twee wedstrijden, 

tegen Only Friends en Redeoss Helaas gingen 

beide wedstrijden verloren.  
 

Anouk zal haar eerste wedstrijddag niet snel vergeten: knock-out door een bal tegen 

haar hoofd met als resultaat een hersenschudding. 

 

Het 1e team hoefde maar één wedstrijd en speelde 

gelijk met het 2e team 17.00 uur tegen Arrows. Na 

een slecht 1e kwart volgde 3 goede kwarten, maar de 

Rotterdammers waren helaas te sterk.  

 

Op 11 april speelt het eerste team tegen Hengelo om 

de 3e en 4e plaats. Het tweede team speelt op 11 april 

in Heerenveen tegen WSV en RBVM. 

 

Het 1e team heeft met 54 – 33 gewonnen van Hengelo. Goeie pot met een verdiende 

winnaar en een mooie derde plaats. Helaas kon het tweede team niet winnen van de 

beide tegenstanders. Luid aangemoedigd door het 1e hebben ze alles gegeven in hun 

laatste wedstrijd. Goed gespeeld, veel geleerd en op naar de competitie van volgend 

jaar. 

 

Algemene Leden Vergadering. 
 

Op 20 mei 2015 vindt de ALV plaats in de vergaderzaal 

van BDO. Het adres is: 

 

Winthontlaan 2, 

3526 KV in Utrecht. 

 

En natuurlijk wordt ook op jouw aanwezigheid 

gerekend. De notulen zijn al in jullie bezit. De agenda en 

de benodigde stukken volgen t.z.t. er mail.  

 

 
Streetball Masters Utrecht. 

 
Vorig jaar voor het eerst in Utrecht gecombineerd met de rollers 

en meteen een succes. 

 

Ook dit jaar is SCA uitgenodigd om de Streetball Masters Utrecht 

mee te organiseren. De organisatie heeft al meerdere 

vergaderingen gehad en gekozen is voor de zelfde locatie als 

vorig jaar, te weten :  

 

Sportcentrum Oude Rijn te Vleuten de Meern, op 20 juni 2015. 
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Dit jaar streven we naar nog meer deelname van rollers. Het is een super leuk 

evenement waarbij snelheid en sportiviteit hoog in het vaandel staan.  

 
Er is een “driepunts contest” en ook een 

“dunkers-wedstrijd”. Dit laatste is helaas 

niet toegankelijk voor ons, maar wel 

spectaculair om naar te kijken.  

 

Vorig jaar zijn er veel positieve 

opmerkingen gemaakt over de integratie 

van de rollers en de hollers. Tijdens de 

finale speelde we samen op een center 

court.  

 

 

Streetball Masters Filmpje Utrecht 2014 http://youtu.be/eIpGhrQ5HbQ 

 
 

Uit de ziekenboeg. 
In de vorige nieuwsbrief heeft Thomas verteld wat er allemaal met hem gaat gebeuren 

als hij het ziekenhuis in gaat voor zijn 6e hartoperatie. Via facebook houdt Bernadette, 

zijn moeder,  ons alle-maal op de hoogte van wat er allemaal gebeurd is vanaf de dag 

van de operatie. Voor de nieuwsbrief hebben we één en ander op een rijtje gezet:  

 

Via de APP 

 “Antilope roddelen” 

 

9 april 
Hallo Iedereen. Ik heb vandaag weer slecht nieuws gehad heb weer 

een verdeling endocarditis gekregen. Ik had gisteren en vandaag 

koorts. Behandel plan is dus weer zoals altijd 6 weken antibiotica. Ik 

hoop er na 3 naar huis te mogen maar tegenwoordig durf ik niks meer 

te hopen hier.  

 

O ja PS: ik was bijna thuis, liesvocht lekt veel minder maar dat kan nu ook nog wel 3 

weken duren voor het dicht gaat. 

 

een compilatie van FB. 
 

7 april 
Nog steeds is het vocht niet voldoende afgenomen. Wachten is op een beslissing 

van de chirurg. Misschien mag dat thuis afgewacht worden, als het niet te 

gevaarlijk is qua medicatie. Wij gaan ervoor en hopen dat dat lukt. Wordt 

vervolgd..... 
 

2 april 
Thomas blijft nog met de Paasdagen in het Amc. Dinsdag wordt 

besloten of het vocht voldoende afgenomen is of dat ze toch 

nog opereren om een groot lymfevat dicht te maken.  

 

Bezoek is altijd welkom! Vanaf 15.00 uur, afdeling F3 zuid, 

kamer 112. Overleg maar met Thomas zelf. 

 

http://youtu.be/eIpGhrQ5HbQ
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30 maart 
Thomas worstelt nog steeds met teveel lymfevocht, het MCT dieet en 

zuurstof. Het komt allemaal goed zegt dr. Backx en wij geloven het ook. Maar 

het duurt hem erg lang. In ieder geval zijn ze nu in het Amc begonnen met 

neurologische revalidatie zodat hij niet meer intern in de Hoogstraat hoeft. 

De lip gaat steeds beter. Het praten ook. Hij moet nu kleien (!?!) en woordjes oefenen. 

 

22 maart 
Thomas heeft flink wat liters geplast en kilo's verloren. Hij weegt nu 70 

kg en heeft nog steeds een vochtbeperking. Maarrrr.... Hij maakt ook 

weer grapjes. Hij zegt dat 'hij wel een kameel kan leegdrinken' zo'n 

dorst heeft hij af en toe. Zo ken ik hem weer. We gaan de goede kant 

op. Nu nog het lymfevocht dat uit een gaatje in zijn lies komt stoppen. 

Dat zal deze week nog wel duren. 

 
20 maart 

Thomas gaat vandaag nog niet naar huis jammer genoeg. Er zijn 

nog een paar dagen meer nodig om het lymfevocht te stoppen. Hij 

heeft het zwaar.  

 

Als hij naar huis komt volgen er eerst twee weken neurologische 

revalidatie in de Hoogstraat in Utrecht vanwege het CVA dat hij 

heeft gehad. 

 
14 maart 

Na een nieuwe ronde met veel te veel vocht afgelopen dagen beginnen we 

voorzichtig te hopen op naar huis komen op vrijdag. .....Als er geen nieuwe 

bacteriën verschijnen en het vocht onder controle blijft. 

 

10 maart 
De artsen hebben afgesproken dat de bezoektijden strak worden aangehouden. 

Dus van 15.00 tot 20.00 uur. Dat is beter voor Thomas. Verder gaat hij stapjes 

vooruit. 

 

9 maart 
Voor de bezoekers: Thomas ligt op F3zuid kamer 112.Excuus aan Frans die 

een half uur heeft lopen zoeken. 

 
 

8 maart 
Thomas is weer aan het opbouwen. De sonde is eruit en hij geniet weer van 

het eten. De antibiotica doet zijn werk gelukkig. 
 

7 maart 
Gisteren ging heel goed, tot gisteravond. Toen kwam er opnieuw koorts. 

Waar-schijnlijk dezelfde (resistente?) bacterie. Nu al 2 verschillende 

antibiotica kuren. En er komt er nog één. Weer een flinke tegenslag voor 

Thomas. 

 

5 maart 
Thomas ligt dus op F3zuid kamer 145. De dokters hebben aangegeven dat 

hij rustig aan moet doen met bezoek. Dus graag bezoek melden bij 

Rianne of bij mij. Bezoektijden zijn van 15.00-20.00 uur maar kan dus 

telkens maar kort. 
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4 maart 
Thomas is met de ambulance naar het AMC gebracht en ligt prinsheerlijk op Kamer 145. 
 

 
  

 

2 maart 

   Thomas gaat woensdagmorgen met de ambulance naar het AMC, Afd. F3Zuid. 
 

28 februari 
Loopoefening in de gang. Dat gaat heel goed. 

Maar toch nog wel problemen met vocht in de 

benen en niet mogen eten en drinken vanwege 

keelproblemen. We zijn nog wel een week in het 

ziekenhuis. En het AMC is vol. 

 

De kast met alle kaartjes van iedereen!!! Alvast 

bedankt!!!! 

 

 

 

24 februari 
Zo ik zit weer is keer in de stoel nog even zal weer beter gaan!!!!!! 

 

23 februari 
Thomas is naar de afdeling, maar nog niet veel waard. Praten is nog lastig, het 

slijm zit dwars en eten moet nog opgebouwd worden . Wij zijn blij met alle 

berichten op facebook. Die zal hij binnenkort wel gaan lezen. Bezoektijden in 

het Lumc zijn beperkt. Om hem niet teveel te vermoeien willen wij graag 

overleg over bezoek. Ook omdat er sprake is van een overstap naar het AMC. 

We weten alleen niet wanneer. 

 
23 februari 

De medicatie is afgebouwd en het plan is om morgen naar 

de gewone verpleegafdeling over te gaan.  

 

Een grote stap voorwaarts. 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=748464501939578&set=p.748464501939578&type=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=748464501939578&set=p.748464501939578&type=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=746153578837337&set=p.746153578837337&type=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=746153578837337&set=p.746153578837337&type=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=746153578837337&set=p.746153578837337&type=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=746153578837337&set=p.746153578837337&type=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10153143053329295&set=a.10150145218089295.300574.586324294&type=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10153143053329295&set=a.10150145218089295.300574.586324294&type=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=746153578837337&set=p.746153578837337&type=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=746153578837337&set=p.746153578837337&type=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10153133948954295&set=a.10150145218089295.300574.586324294&type=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10153133948954295&set=a.10150145218089295.300574.586324294&type=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10153133948954295&set=a.10150145218089295.300574.586324294&type=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=746153578837337&set=p.746153578837337&type=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=746153578837337&set=p.746153578837337&type=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=746153578837337&set=p.746153578837337&type=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=746153578837337&set=p.746153578837337&type=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=746153578837337&set=p.746153578837337&type=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=746153578837337&set=p.746153578837337&type=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=748464501939578&set=p.748464501939578&type=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=746153578837337&set=p.746153578837337&type=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10153133948954295&set=a.10150145218089295.300574.586324294&type=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10153143053329295&set=a.10150145218089295.300574.586324294&type=1
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21 februari 

Thomas heeft gisteren en vandaag drie kwartier in 

een stoel gezeten. Echt TOP! Hij vond het 

fantastisch. Maar ook heel vermoeiend. Dit 

weekend blijft hij nog op de IC. 

 

20 februari 
Op de scan is te zien dat er witte plekjes zijn doordat er bloedpropjes in zijn 

hersens zijn gekomen. Doordat hij voorzichtige verbetering laat zien met zijn 

arm en met praten verwachten de artsen dat het goed kan komen. 

 

19 februari 
Thomas maakt nog steeds stapjes vooruit. Zijn arm kan hij weer een beetje 

bewegen en hij fluistert woordjes. De Medium care is in zicht.  

 

Vandaag wordt waarschijnlijk de scan gemaakt.  

 

18 februari 
De beademing is eraf en Thomas doet het goed met de neusbril. Vannacht 

was hij echter verschrikkelijk onrustig en bang vanwege zijn arm en omdat 

hij nog niet kan praten. Ze laten hem vandaag tot rust komen. 

 

 

17 februari 
Waarschijnlijk vandaag beademing eraf en morgen scan. Dr Hazekamp 

moet daar nog over beslissen. De uitslagen zijn goed. Kaartjes kunnen 

gestuurd worden naar Lumc, tav IC/MC H4. Dan komt het wel terecht. 

Bedankt dat jullie zo meeleven. Gaat hij vast een keer allemaal lezen! 

 

16 februari 
Thomas had gisteren een tegenslag. Hij ontdekte dat hij zijn rechterarm niet 

kon bewegen en dat snapte de verpleging niet. Ze weten niet wat het is en 

kunnen dat niet onderzoeken met een scan door de beademing die nog niet 

helemaal is afgebouwd. Thomas is hier erg onrustig door. Wij zijn nu de hele 

dag bij hem om hen hiermee te helpen. 

 

15 februari 
De drains zijn er gisteren uit gegaan. Thomas reageert meer vanuit zichzelf 

door een hand te pakken of te wijzen. Er is 4 liter vocht weg. En bij omdraaien 

dipt hij niet meer zoveel in de saturatie (sorry, blijft technisch verhaal). Dus 

langzaam aan vooruit! 

 

14 februari 
Dr. Hazekamp is vandaag langs geweest en alles is stabiel. Hij is tevreden.  

 

De verpleegkundige gaf aan dat Thomas zijn duim heeft opgestoken! 

 

 

13 februari 
Het ging vandaag voorzichtig beter. Dus geen operatie dit weekend. Ze gaan 

door met afvoeren van het vocht via dialyse apparatuur. 

 

Afgesproken is nu dat dit weekend afgewacht wordt. Hij is aan een dialyse 
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apparaat aangesloten om het vocht gereguleerd af te voeren. Vandaag zijn de uitslagen 

voorzichtig iets beter. Dat geeft houvast. 

 

Wij zijn net bijgepraat door in intensivist(ic). Het nieuwe systeem is ingewikkeld en het 

evenwicht wankel. Misschien is de geplaatste shunt te klein en is er nog een operatie 

nodig. Dat horen we vanmiddag. Er is in ieder geval teveel vocht in de longen.  

 

Hij is nu rustig, maar af en toe komt de strijdbaarheid weer boven. 

 

12 februari 
Het lukt nog niet om Thomas van de beademing af te krijgen. 

De saturatie wordt dan te laag. Hij heeft er geen weet van want 

hij blijft onder slaapmiddelen. De artsen en de IC verpleging 

zijn er druk mee bezig. 

 

11 februari 
Thomas blijft nog op de ic en aan de beademing vandaag. Hij hoort ons wel en rea-

geerde met ja of nee. Maar vanwege het hoesten door de tube houden ze hem onder zeil. 

 

10 februari 
De operatie is geslaagd. Thomas ligt nog op 

de IC. Wij mogen zo naar hem toe. Hij is nog 

onder narcose.  

 

 

Bedankt voor alle lieve berichten, medeleven, duimen en gebeden. 

Dat is een grote steun! 
 
 

Van de NBB site 

Arrows '81, WSV en Grasshoppers 
winnen toernooidivisies 

12 april 2015 21:11:00 

 

http://www.basketball.nl/media/algemeen/fotosnieuwsflits/Rolstoelbasketball.jpg
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In het rolstoelbasketball zijn sinds zaterdag drie kampioenen bekend. In sporthal 
Sportstad Heerenveen werden de toernooidivisies gehouden. Het evenement, 
georganiseerd door Dyna '75, DOV en de NBB, leverde bij de toernooidivisie A 
Arrows '81 als winnaar op. In de finale werd DOV met 45-50 verslagen. Het brons 
ging naar Antilope. 

In de toernooidivisie B was WSV de sterkste ploeg. Redeoss en BS Leiden legden 
beslag op de tweede en de derde plaats. De Wit-Grasshoppers versloeg in de finale 
van de toernooidivisie C ISV Hengelo 2.  Deze divisie bestond uit twee poules, 
waarbij de bovenste ploeg van elke poule in de finale mocht uitkomen. 

Komende zaterdag (18 april) wordt in het Ronald McDonald Centre/Only Friends in 
Amsterdam het NK Cruyff  Foundation Junior League gehouden 

 
 
 
 

 
 

Nog even alle belangrijke data op een rijtje:  
 

 

 

16 mei 2015 toernooi Emmen 

  
 

20 mei 2015 AlgemeneLedenVergadering 

  
 

30 mei 2015    Sponsortoernooi 
  
 

6 en 7 juni 2015 Tiger Cup Essen 
  
 

20 juni 2015 SBM Utrecht (3x3) 
  

 

 

 

 

 

wil je zelf iets voor de nieuwsbrief schrijven, tekenen of op een andere manier 

bijdragen, dan is je input van harte welkom. Overleg even of stuur het naar: 

info@sc-antilope.nl 

 

 

 

mailto:info@sc-antilope.nl

