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SC Antilope Nieuwsbrief 8 
(januari 2015) 

 
Een nieuw sportjaar 

Het bestuur wenst iedereen die deze nieuwsbrief leest, alle 

leden, alle fans, alle “tegenstanders” in de toernooidivisie A en 

B, alle mede-rolstoelbasketballers en hun clubs, alle belang-

stellenden en alle sponsoren een sportief 2015. Plus 

natuurlijk iedereen die we bijna zouden vergeten omdat ze in 

bovenstaand rijtje niet genoemd zijn. 

 
 
Welkom 
Sinds de vorige nieuwsbrief hebben we weer een aantal nieuwe 

gezichten op de trainingen mogen verwelkomen: Anouk, Boris, 

Maarten, Nathan en Toine. Welkom allemaal. Eerst natuurlijk even 

kennismaken met de sport. Dat is zo goed bevallen dat we alweer 

nieuwe leden konden inschrijven. De club blijft groeien!  

 

 

Terugblik   

Afgelopen oktober vond onze Algemene Ledenvergadering plaats. De opkomst was 

deze keer hoog. Dit was voornamelijk te danken aan de 11e verdieping waarop de ver-

gadering plaats vond.  

 

Het bestuur vindt het erg treurig dat zoveel leden het laten afweten 

om op de vergadering te komen. Het lot van de club ligt tenslotte ook in 

jullie handen en zo fantastisch gaat het nu toch ook allemaal niet dat 

iedereen achterover kan leunen en afwachten op wat komen gaat.  

 

De notulen zijn al een tijdje geleden verstuurd. Lees ze eens door, doe eens gek en laat 

van je horen. De volgende ALV zal plaatsvinden in mei. Naar alle waarschijnlijkheid 

wederom op grote hoogte met uitzicht over  ‘Utereg, me stadje’

 

 

Bezoek 
Op 4 november hadden we doktorenbezoek op de training. Een aantal revalidatieartsen 

in opleiding van de Hoogstraat kwamen om te ervaren hoe het is om in een rolstoel te 

rijden en om kennis maken met het rolstoelbasketballen. 

 

Enthousiast gingen ze aan de 

slag met de stoelen en de 

oefeningen. Natuurlijk hebben 

ze ook meegedaan in de par-

tijtjes. 

 

De a.i.o.’s waren behoorlijk 

fanatiek dus zullen ze best wel 

spierpijn gehad hebben in de 

week na de training.  

 

Dat heeft ze er niet van weerhouden om de portemonnee te trekken en onze sponsorpot 

te spekken met een bijdrage van € 50,00!  

Bedankt bijna-artsen! 
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Stichting Vrienden van Antilope 
De SVA heeft een aanvraag van het bestuur om het toernooi in Köln 

financieel te ondersteunen goedgekeurd. Deze eenmalige financiële 

bijdrage heeft er voor gezocht dat de kosten voor de leden laag konden 

blijven. Hans, Reinier en Aram, namens de “Kölngangers” hartelijk dank.  

 

 
Toernooi Köln 

Het eerste team heeft gebruik gemaakt van de uitnodiging om aan 

het begin van het seizoen warm te spelen in Köln. Het was een hele 

ervaring.  

 

De tegenstand was overweldigend en leverde een hoop leererva-

ringen op. De logeerpartij in de jeugdherberg zorgde voor de 

gebruikelijke lol en op de terugreis bleek wederom dat de Tom Tom 

het toch niet altijd bij het rechte eind heeft!  

 
 
 

In the spotlight: 
 

Het verhaal van Thomas Huisman 

 
“De meesten van jullie weten dat ik in januari geopereerd moet worden. 

Iedereen die het weet vraagt aan mij wat ze gaan doen. Bij dezen zal ik jullie 

allemaal uitleggen wat de dokters gaan doen met de operatie. 

 

Als allereerste moet je weten dat dit mijn 6de hartoperatie gaat 

worden. Ik ben geopereerd toen ik 2 maanden, 2 jaar, 4 jaar, 8 

jaar, 16 jaar was en dan nu 26.  

 

Ik mis mijn rechterhartkamer en daarom hebben de doktoren in 

de loop van de jaren bij mij een omleidings-systeem aangelegd 

zodat alles bij mij redelijk normaal functioneerde.  

 

Helaas hebben ze bij mij de belangrijkste omleidingsbuis/Fontanbuis voor mijn hart 

langs moeten leggen in tegenstelling tot normaal achter het hart langs. Dat komt omdat 

mijn hart gedraaid ligt. 

 

Het hart zit bij mij meer in het midden/rechts. Doordat 

het ook nog eens gedraaid ligt kunnen ze hem niet 

achter mijn hart langs leggen dus moet die bij mij 

voorlangs en daarom is die buis iets te lang waardoor 

mijn doorstroming eigenlijk net iets te lang is.  

 

Dit laatste veroorzaakt de complicatie/PLE waar ik nu het meeste last van heb en wat 

ook uiteindelijk dodelijk kan zijn. Om die complicatie tegen te gaan hebben ze nu iets 

bedacht. Na alle andere mogelijkheden te hebben bekeken en weg te strepen is alleen 

deze operatie nog over gebleven. 

 

Ze gaan nu bij mij mijn omleidingsbuis/Fontanbuis eruit halen en daarna een kortere 

doorstroming aanleggen zoals dat vroeger al was. Dat betekent wel dat ik qua energie en 

zuurstof opnamen weer wat achteruit zal gaan. Het voordeel wat ze er hopen uit te 
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krijgen is dat daardoor mijn complicatie/PLE overgaat. Als dat zo is dat ga ik er qua 

energie hopelijk ook weer iets op vooruit. Maar het belangrijkste is dat ik dan niet meer 

levensbedreigend ziek ben. 

 

Er is een grote kans dat niks hiervan werkt en dat ik alleen 

maar achteruit ga. Dat is helaas een gok. Als ik deze gok niet 

neem geven de cijfers van de complicatie/PLE me nog een half 

jaar. Dus ja een keuze heb je dan niet echt meer.  

 

 

Het gaat allemaal in het AMC gebeuren. Verder heb ik hier ook het adres 

waar de post naartoe kan voor iedereen die mij een kaartje wil sturen. 

Dat komt helemaal onderaan te staan. Hoe meer hoe beter!  

 

Qua bezoek en alles dat gaat geregeld worden via mijn moeder en Rianne. En dat kan 

allemaal pas weer als ik op de normale afdelingen lig.  

 

Verder zal er veel te volgen zijn via mijn omdat ik ga aangeven dat daar 

updates moeten komen van hoe het met mij gaat. Dus als je even iets 

wilt weten kijk dan vooral eerst op mijn Facebook. 

 

Als er nog vragen zijn mag je ze altijd aan mij stellen. En ja het is altijd spannend een 

operatie maar sorry als ik soms onderkoeld over kom erover maar zoals eerder al gezegd 

is dit al de 6de voor mij.  

 

Eerste 5 gingen goed dan de 6de ook maar zeg ik dan. En 

mijn inziens word ik ook niet beter van bang zijn dus ben 

ik dat zo min mogelijk. In de week van 26 januari wordt 

het gedaan. 

 

Ik hoop jullie hiermee voldoende te hebben geïnformeerd 

te hebben. Mijn tijdelijk postadres met ingang van 26 

januari: 

 
 

 

AMC 

T.a.v. dhr. T. Huisman 

Meibergdreef 9 

1105 AZ  AMSTERDAM 

 

F3Zuid Cardiologie 

 

 

 

Primeur 
Op donderdag 18 december 2014 heeft het bestuur van SCA geschiedenis geschreven 

met de eerste “Skype-bestuursvergadering” van de club.  

 

Om tijd en (reiskosten-)geld te besparen zijn we achter de computer gekropen 

en hebben vergaderd. Na een paar opstartproblemen en met af en toe 

gekraak in de koptelefoons is alles goed verlopen.  

 

Er was zelfs verbinding met India. Aram was om 02.15 uur nog wakker en heeft op 

afstand mee vergaderd. Op naar de volgende vergadering. Min puntje was dat we alle-
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maal onze eigen koffie moesten inschenken. Dat deed Jan Vlaanderen meestal als we 

“live” vergaderden in Houten. 
 
 

Vacaturebank  
Sportclub Antilope, dé rolstoelbasketbalvereniging uit Utrecht zoekt met spoed een: 

 

 

Facebook- en websitebeheerder 
 

De facebook-pagina en de website van SCA 
worden regelmatig bezocht door leden en 

mensen van andere verenigingen. 

 

Om beide pagina’s  up to date te houden is het bestuur op zoek  

naar iemand die het leuk vindt om  

Facebook en website te gaan beheren. 

 

Weet jij iemand, of ben jijzelf de beheerder die wij zoeken,  

laat het ons dan weten. 

 

 

en we zijn ook op zoek naar een: 

 

 

Co-trainer / enthousiaste coach 
 

Wegens ledengroei en toekomstige uitbreiding van het aantal spelende 

teams is SC-Antilope dringend op zoek naar een Co-trainer annex coach 

voor het 2e team. 

 

Ben jij enthousiast (rolstoel)basketballer en 

vind je het leuk om je blik te verruimen, meld 

je dan aan bij ons en dompel je onder in het 

enthousiasme van onze topleden. 
 

Het huidige tweede team bestaat uit zeer gemotiveerde leden die iedere 

week enthousiast trainen om scherp in de competitie te staan. 
 

Er wordt 3 wekelijks een wedstrijd gespeeld in het land waarbij  

gestreden wordt om een goede plaats op de ranglijst. 
 

Ben jij diegene die net iets meer ambitie heeft? 
 

Ben jij diegene die ons gaat steunen bij het omhoog houden van de bal ? 
 

Meld je dan nu vrijwillig aan ons team te komen versterken. 
 

Wij trainen iedere dinsdagavond van 19:00 uur tot 21:00 uur in de 

Cultuurcampus te Vleuten. 
 

Voor vragen mail voorzitter@sc-antilope.nl  

of bel 06-13751257 
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Tweede primeur: Sponsortoernooi! 

 

30 mei 2015 
is de datum van de tweede primeur waar we trots op zijn, 

en waar de sponsorcommissie druk mee bezig is om er  

een onvergetelijke dag van te maken, de: 
 

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! 
 

 

 

Teamfoto’s 

Op 6 januari is onze eigen topfotograaf aan de slag 

gegaan om teamfoto’s te maken voor de website. 

Nadat eindelijk iedereen op de goede plek stond kon er 

afgedrukt worden. De twee teams met het groene shirt 

aan, en daarna natuurlijk één grote familiefoto.  

 

 

Sportfoto van het jaar 2014 

Thomas doet mee aan de fotowedstrijd van de VSU. Hij heeft onderstaande foto’s van 

de training ingestuurd. Ga naar de site, “like” de foto die jij het mooiste vindt en help 

Thomas zo aan de eerste prijs. 
 

https://www.facebook.com/VSUONMN?fref=photo 

 

 

    

  

https://www.facebook.com/VSUONMN?fref=photo
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Aram in India. 
Zoals jullie allemaal weten gaat Aram regelmatig overwinteren in India. 

Daar gaat hij niet alleen maar een beetje vakantie houden en genieten van 

het lekkere eten.  

 

Hij is daar ook zeer actief in het rolstoelbasketbalwereldje. Exclusief voor 

deze nieuwsbrief van SCA heeft hij de onderstaande fotoreportage van zijn 

clinics gemaakt. 

 

Flyer Wheelchair Basketball 
Federation India 

 
 

 
Training voor de jeugd 

 

 
Mijn eerste 2 weken team Spinal Shooters 

getraind, revalidatiecentrum uit Vellore 
 
 

 
Groepsyell met spelers van ISIC 

(revalidatiecentrum) New Delhi en coaches UK, 
USA & Australië 

 
 

 
coaches ISIC-New Delhi  

&  
vrijwilligers 

van het Rode Kruis 
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Wedstrijden werden gehouden in het Nehru 

Stadium (Chennai) 
 
 

 
Gezellig gezamenlijk eten 

 

 
First Indian Women team (Heb ik samen-

gesteld, mijn idee, primeur in India!) 
 
 

 
Een van de winnaars (Delhi Lions) 

 

 
En als laatste een artikel landelijk dagblad India (Delhi Times) 

groetjes Aram. 
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Agenda 
 

Nog even alle belangrijke data op een rijtje:  
 

 

30 mei 1e BDO SC Antilope Sponsortoernooi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Noot: Mocht je zelf iets voor de nieuwsbrief willen schrijven, tekenen of op een andere 

manier willen bijdragen, dan is je input van harte welkom. Overleg even of stuur 

het naar ons op:  info@sc-antilope.nl 
 

 

Denk nog even na over de 2 vacatures: 

webshop / Facebook 

Nieuwe trainer / coach 

 
 

mailto:info@sc-antilope.nl

