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SAMEN.
Informatieblad van de Gehandicapten Sport Vereniging Amersfoort en omstreken 

We hebben net de langste nacht achter ons als ik dit aan het papier 
toevertrouw. De Kerstdagen staan voor de deur, maar als dit wordt 
gelezen dan spreken we al weer over 2020. Kortom de tijd staat niet stil.
We kunnen terugkijken op een bewogen jaar. Vanaf het voorjaar was het 
wachten op de nieuwe rolstoelbussen, want die konden besteld worden 
omdat de financiering ervan rond was. En toen werd het toch nog 
spannend rond de 14e september of de levering nog op tijd zou zijn voor 
de officiële ingebruikname. Met dank aan Stern Amersfoort en in het 
bijzonder aan Steven Smither die alles uit de kast heeft gehaald om er 
voor te zorgen dat we twee nieuwe rolstoelbussen konden presenteren.

En hadden we net in 2018 de titel Uniek Sporttalent binnengehaald 
met de afdeling E-hockey, worden we tijdens het Amersfoorts Sportgala 
ineens het podium opgeroepen. GSVA werd daar als vereniging van 
het jaar uitgeroepen. Dat leverde een mooie globe op die nu staat te 
pronken in de prijzenkast in onze sporthal in Rustenburg. Tijdens 
datzelfde Sportgala zijn er ook weer de nodige prijswinnaars van de 
afdeling Paratafeltennis gehuldigd vanwege hun prestaties op het NK 
Paratafeltennis.

En zo komt er halverwege het sportseizoen weer een einde aan een jaar. 
We schrijven inmiddels 2020 en gaan weer een nieuw jaar tegemoet. Een 
jaar waarin we na de ledenvergadering in april, want dan pas kunnen 
ze formeel benoemd worden, twee nieuwe bestuursleden kunnen 
verwelkomen. We zijn erg blij dat Dick van der Stoep en Harry Wiggers 
zich bij ons hebben aangemeld. 

Van de voorzitter Niet alleen op sportief gebied maar ook op het gebied van gezondheid 
wens ik jullie allen een goed jaar toe. Een jaar waarin we hopelijk als 
samenleving tot bezinning komen en met z’n allen mogen werken aan 
een mooie wereld voor die na ons komen. 

Fred van den Broek
voorzitter GSVA

Bij BS Online - Offline 
kunt u terecht voor:
• Vormgeving en ontwerp
• Video animatie en montage 
• Websites en onderhoud

Albast 4, 3831 VX Leusden  •  T 06 - 1111 62 73 
bianca@bsonline-offline.nl  •  www.bsonline-offline.nl
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Van de redactie

En dan is het al weer januari waar ik in de vorige Samen over schreef. 
Dat was toen het laatste nummer van 2019 waarin ik het nu voor u 
liggende nummer aankondigde. En inderdaad, de feestdagen zitten 
er weer op en past het om ook om deze plaats u de beste wensen voor 
2020 over te brengen. Met de vaste aanvulling: in goed gezondheid, het 
allerbelangrijkste bij wat we allemaal hebben en willen.

Zoals ik al verwachtte kan deze Samen weer worden opgefleurd met de 
verslagen van toernooien. De para tafeltennissers en rolstoelhockeyers zijn 
in de laatste maanden van het vorige jaar al aardig in de weer en op stap 
geweest. Natuurlijk leest u meer over wat de aanwezige bestuursleden op 
25 november overkwam toen zij nietsvermoedend in de grote zaal van Flint 
zaten te kijken naar het traditionele jaarlijkse Sportgala van de gemeente. 
Onze sporters waren al gehuldigd en hadden hun medaille meegenomen 
de zaal in toen werd aangekondigd dat GSVA was uitgeroepen tot 
Sportvereniging van het Jaar. Een grote verrassing was het en als bestuur 
zijn we er best een beetje trots op.

Waar we ook trots op zijn is dat we twee enthousiaste mensen bereid 
hebben gevonden het bestuur te komen versterken. Natuurlijk kan 
hun benoeming tot bestuurslid alleen maar plaats vinden door de 
ledenvergadering en dus moeten we wachten tot april dit jaar. In de 
volgende Samen kunnen de leden van de vereniging alvast op papier 
kennis maken met Dick van der Stoep en Harry Wiggers. Het bestuur zal de 
ledenvergadering voorstellen om hen te benoemen en tot die tijd gaan ze 
in het bestuur meedraaien en helpen bij de verschillende werkzaamheden. 

Brankomedia.nl voor websites, logo of huisstijl.

• Responsive webdesign. Een website geschikt voor elk beeldscherm,  
 van desktop computerschermen tot mobiele telefoons.
• Eenvoudig zelf uw website beheren.

• Een logo en/of huisstijl waarmee u een verpletterende indruk maakt!

06 - 435 66 494 | info@brankomedia.nl | www.brankomedia.nl

Een belangrijke klus wordt het onderhoud van de GSVA-website. Al heel 
lang wordt die keurig verzorgd door Branko, maar dat is maar een deel 
van het werk: de teksten moeten worden aangevuld en op tijd en plaats 
ook verwijderd. Dat wil Branko graag doen, maar dat moet dan wel worden 
geregeld. Om dat allemaal een beetje beter te organiseren gaan onze 
nieuwe (aspirant) bestuursleden daar mee aan de gang.

Dankzij de medewerking van onze trouwe vormgeefster Bianca en 
drukkerij Ton de Gans ligt er weer een mooi nummer van Samen bij u op 
de mat. Veel leesplezier gewenst.

Met redactionele groet
Peter van der Vlist
redacteur Samen
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Ook voor de editie van dit jaar kon 
Gerard Rutting als organisator 
uiteindelijk 103 aanmeldingen 
noteren, maar de ervaring leert 
dat er (vaak op het allerlaatste 
moment) nog afmeldingen zullen 
komen. Na het openingswoord van 
onze voorzitter Fred van den Broek 
begon het toernooi met 97 spelers. 
Dankzij die late afmeldingen was 
dat begin iets later dan gepland 

Het NTTB-ranglijsttoernooi in Amersfoort kennen we onder de naam Ton van 
Gaal toernooi, zo is het ooit begonnen. Het gaat om de traditionele opening 
van het para tafeltennisseizoen in de wetenschap dat veel sporters het toch wel 
het gezelligste toernooi vinden. Daar kunnen we als organiserende vereniging 
natuurlijk trots op zijn.
 

want er moest namelijk nogal 
wat worden geïmproviseerd in de 
wedstrijdplanning. In de loop van 
de morgen liep die vertraging iets 
verder op, maar dankzij een uiterst 
bekwame bemanning/-vrouwing 
achter de wedstrijdtafel werd die in 
de loop van de dag vrijwel geheel 
ingelopen. De sfeer was ook dit 
jaar goed en de toeschouwers 
hebben kunnen genieten van een 

sportieve dag. Net als vorig jaar 
was de bediening van de bar weer 
in handen van de Cracker Jacks 
en (ook net als vorig jaar) verliep 
die ‘geruisloos’, zeker dankzij 
de klantvriendelijkheid van de 
bemanning, zowel achter de bar als 
in de keuken. Ook op deze plaats 
dank voor de hulp van de Cracker 
Jacks.

GSVA was vertegenwoordigd met 
negen spelers: Frank, Sabine, 
Henriette, Sjoerd, Alma, Mark, 
Aniek, Cobi en Gerard. In de zesde 
klasse wisselde Cobi in de eerste 
vier wedstrijden winst en verlies af, 
steeds met 3-0. In de troostronde 
ging het een stuk beter en wist 
ze niet alleen de vier wedstrijden 
te winnen maar daarmee ook de 
troostronde en dus een fraaie 
medaille. Ook Sabine kwam in de 
troostronde terecht maar helaas 
was het na de eerste wedstrijd in 
die troostronde voor haar klaar. 
Frank had dit toernooi weinig 
medelijden met zijn GSVA-collega’s: 
hij kwam ook in de troostronde 
terecht en kon meteen aan de bak 
tegen Alma (3-0 winst). Na ook de 
tweede partij met winst te hebben 
afgesloten stond hij in de derde 
weer tegenover een GSVA-collega. 
Nu was het Sjoerd die verloor van 
de toch in vorm komende Frank 

(3-0) die in de volgende wedstrijd 
helaas met dezelfde cijfers toch 
werd uitgeschakeld. Het had 
Sjoerd toch al niet mee gezeten: 
vier wedstrijden in zijn poule 
verloren waarna ook hij zich in de 
troostronde toch herpakte met 
twee keer winst. Daarna kwam 
dus die partij tegen Frank. Die 
troostronde was voor veel GSVA-
ers toch wat er restte: Henriette 
was daar na vijf wedstrijden in 
haar poule (de laatste mooi met 
3-1 gewonnen) na één wedstrijd 
klaar. Alma had een vermoeiende 
start in haar poulewedstrijden: vier 
vijfsetters op rij, waarvan alleen de 
eerste werd gewonnen. De vijfde 
wedstrijd werd daarna overduidelijk 
met 3-0 gewonnen, waarna collega 
Frank haar dus in die troostronde 
met 3-0 de baas was. Gerard wist 
in zijn poule na drie verliespartijen 
toch de draad op te pakken met 

Ranglijst-
toernooi 
12 oktober 2019 in Amersfoort
De prijsuitreiking

Zeer deskundige bezetting van 
de wedstrijdtafel
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winst in een vier- en vijfsetter. Ook 
in de troostronde volgde meteen 
een vijfsetter die helaas verloren 
ging. Mark en Aniek moesten 
het bij het schuiftafeltennis tegen 
negen collega’s opnemen en dat 
deed Aniek net iets beter dan 
Mark: zij won al haar wedstrijden. 
Behalve die tegen Aniek moest 
Mark nog een partij prijs geven 
zodat Aniek het schuiftafeltoernooi 
won en Mark als derde eindigde.

Als GSVA zijn we er altijd trots 
op dat Jeroen Stomphorst, 
onze ambassadeur, bereid is de 
prijsuitreiking te verzorgen. Dat 
deed hij dus ook dit jaar op de van 
hem bekende enthousiaste wijze. 
Traditioneel werden ook nu bij 
ons toernooi, het eerste van het 
seizoen, de ranglijstbekers van het 
afgelopen seizoen uitgereikt.

Sporthal Zielhorst

Twee schuiftafels met 
de nieuwe boarding
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Tafeltennis 
toernooi 
Leeuwarden, 
9 november 2019

Helaas waren we dit keer maar 
met vijf spelers (vier met de bus 
en een met eigen vervoer).Door 
ziekte of blessures waren de andere 
spelers niet in staat om ook mee 
te spelen In de bus werd lekker 
gekletst en gelachen, waardoor de 
rit zo voorbij was en we zelfs als een 
van de eersten op het Kalverdijkje 
aankwamen. Tijd voor een heerlijk 
kopje koffie en dan nog even 
inspelen.

Jan opende het toernooi en meldde 
dat er verschillende afmeldingen 
binnen waren gekomen, maar 
ook nog nieuwe aanmeldingen. 
Hierdoor moest Ida de indeling op 
het laatste moment nog aanpassen. 
Uiteindelijk zouden we met 22 
deelnemers het toernooi gaan 
spelen.

Zaterdag stond het para tafeltennis toernooi in Leeuwarden weer voor 
de deur. Dat was een aardig eindje rijden, maar met de nieuwe bus en 
John achter het stuur moest dat wel goed komen. 

Klasse 6 met Cobi en Henriëtte 
speelden in één poule, waarbij 
Cobi ondanks haar blessure de 
beker voor een 2e plaats wist te 
veroveren. Met Henriëtte ging het 
minder goed. De tegenstand was 
voor haar net iets te zwaar deze 
dag.

Klasse vijf werd samen gevoegd 
met klasse vier en verdeeld over 
twee poules. In de ene poule 
zat Sjoerd die, na een paar hele 
mooie wedstrijden te hebben 
gespeeld, door stroomde naar de 
kwart finale. In de tweede poule 
in deze klasse werden Karlijn en 
ik ingedeeld. Karlijn speelde voor 
het eerst weer sinds lange tijd een 
toernooi mee. Het ging heel goed 
en ze speelde mooie ballen terug, 
maar helaas werden het geen winst 

partijen. Bij mij verliep het beter en 
werden alle wedstrijden tegen de 
5e klassers gewonnen. Ook ik ging 
door naar de kwart finale. 

In de kwart finale werd het 
spannend, want Sjoerd en ik 
moesten tegen elkaar uitkomen. 
Na een spannende strijd wist ik 
deze uiteindelijk te winnen en 
ging daarna door naar de halve 
finale. Daar kwam ik Silvia weer 
tegen, waar ik eerder nipt van had 
gewonnen. Nu ging de winst naar 
Silvia en werd zij 1e en ik 2e. Sjoerd 

mocht gaan strijden om de 3e of 4e 
plaats en wist revanche te nemen 
op zijn eerdere tegenstander en 
verdiende hiermee de beker voor 
de 3e plaats.

Mooie resultaten voor GSVA, die er 
uiteindelijk met 3 bekers vandoor 
gingen.

Moe maar voldaan weer naar 
Amersfoort vertrokken.

Alma
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GSVA Sportvereniging 
van het Jaar 2019

Voordat de gasten de zaal 
konden opzoeken was er eerst 
de traditionele huldiging van 
de kampioenen. Een ieder jaar 
weer voor de medaillewinnaars 
leuke aangelegenheid, maar 
dankzij het ook hier aanwezige 
volop met elkaar in gesprek 
zijnde publiek waren de lovende 
woorden van de spreker nauwelijks 
te verstaan in het publiek. Ook 
onze GSVA-sporters werden naar 
voren geroepen en kregen hun 
(mooie) medaille omgehangen, 
een eerbetoon van de gemeente 
Amersfoort. Dit keer konden 
Alma van Gils, Mark Hofman, 
Aniek Mulder, Cobi Stitselaar en 
Frank Drieman trots poseren voor 
de fotografen. Gelukkig was de 
medaille voor Harry Elzendoorn 
zorgvuldig bewaard en kon hij 
die iets later op de avond alsnog 
omhangen.

Het was al weer de tiende keer dat in Flint het Sportgala van 
de gemeente Amersfoort werd georganiseerd. Ook dit jaar 
was het een goed georganiseerd festijn met in de grote zaal 
van het theater de vele belangstellenden die benieuwd waren 
naar wie dit jaar de sportman of sportvrouw zou worden. Of 
de Sportploeg. Of de Sportvereniging….

Samen met de vele genodigden 
werd vervolgens de grote zaal 
opgezocht en kon iedereen een 
plaats vinden, ook de rolstoelers 
die in de loge een mooi uitzicht 
op het podium hadden. GSVA-
ambassadeur Jeroen Stomphorst 
presenteerde de avond weer op 
de van hem bekende deskundige 
wijze. Het gesprek dat hij had met 
drie sportsters over het ‘aangepaste 
sporten’ werd door de GSVA-
delegatie natuurlijk met meer dan 
gemiddelde belangstelling gevolgd. 
Voor onze sporters zullen er veel 
herkenbare uitspraken gedaan 
zijn waarbij die van G-sporter Eva 
Mol wel even bleef ‘hangen’: “een 
beperking is pas een beperking als 
je jezelf erdoor laat beperken”.  
Na de verkiezing van het Talent van 
het Jaar kwam dan de verkiezing 
van de Sportvereniging van het 
Jaar. 

De trotse Aniek, Mark, Alma, Cobi en Frank met hun zojuist 

omgehangen medaille (Foto: Linda van der Louw)

Harry kreeg hem iets 
later en was net zo trots 
(foto: Gertjan Bolle)

Jeroen Stomphorst (presentator tijdens deze avond) en Frans Prins 

(nieuwe voorzitter van de Amersfoortse Sportfederatie) kondigen 

prijswinnaar GSVA aan. (foto: Sportgala Amersfoort/Peter Putters)
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En dat zit je als bestuur toch wel 
even met de ogen te knipperen 
als op het grote scherm het logo 
van GSVA verschijnt en Jeroen met 
trots het bestuur uitnodigt op het 
podium te komen. Voor Fred van 
den Broek en Peter van der Vlist 
was het een complete verrassing 
maar uit de grote glimlach van 
onze secretaris, Ank van de Beek, 
kon worden afgeleid dat zij in het 
complot was meegenomen en 

 

op alles al was voorbereid. Maar 
eerlijk is eerlijk, ze heeft niets 
laten blijken, hoewel je achteraf 
misschien kan zeggen dat er wel 
heel nadrukkelijk was verzocht toch 
wel op deze avond te komen…… 

Als bestuur zijn we er heel erg 
trots op dat onze Vereniging 
deze mooie titel heeft gekregen 
en Fred van den Broek kon die 
trots in zijn dankwoord goed 

overbrengen aan de zaal. Dat 
het ons als bestuur gelukt is twee 
nieuwe rolstoelbussen te kunnen 
aanschaffen, waarbij Fred een 
belangrijke rol heeft vervuld, zal 
waarschijnlijk hebben meegespeeld 
bij de jurering. Het was trouwens 
goed te vernemen dat de jury 
unaniem was in zijn keuze. 

Met een bos bloemen, een 
bijzonder fraaie bokaal en een 

aantal vrijkaartjes voor wedstrijden 
van FC Utrecht volgend jaar ging 
het bestuur terug naar de stoelen 
en kon het even bijkomen van de 
verrassing. Natuurlijk werd later 
op de avond tijdens de ‘nazit’ nog 
uitgebreid gepraat over deze voor 
de vereniging zo mooi verlopen 
gala avond. 

De afvaardiging van het GSVA=bestuur op het podium 
(foto: Sportgala Amersfoort/Peter Putters)

Voorzitter Fred van den Broek spreekt namens het bestuur een dankwoord 
(foto: Sportgala Amersfoort/Peter Putters)
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Ranglijsttoernooi 
in Weert op 24 november 2019

Keurig op tijd werden bij Alma 
de verzamelde spelers ‘ingeladen’ 
waarbij het leuk was dat ook bij  
dit toernooi Karlijn en Robert 
meegingen met de verenigingsbus.  
Ook Wil Cattie had zich als  
belangstellende toeschouwer 
gemeld. Dat ze deze dag niet 
alleen toeschouwer zou blijven 
had ze misschien al vermoed 

Was een van de nieuwe bussen al eerder gebruikt bij de rit naar Leeuwarden 
voor het toernooi bij DOV, nu ook naar Weert stond er dus een ‘lekkere’ rit op 
het programma. Het doordeweeks ophalen en wegbrengen van de sporters voor 
hun trainingsavonden is leuk, maar zo’n lange rit met de nieuwe bus is voor 
elke chauffeur toch iets om je op te verheugen. Wat een rijcomfort, ook voor de 
passagiers. Zoals we al eerder merkten: alsof je in een ‘gewone’ auto rijdt.

en regelmatig heeft ze dus 
ingevallen als ‘teller’. De A2 op 
zondagmorgen en dan ook nog 
met stralend weer zal niet tot de 
drukst bereden snelwegen worden 
gerekend. En dus stond de bus na 
vertrek om kwart voor acht keurig 
om twee minuten over negen al 
bij de sporthal in Weert. Dat het 
gezelschap op tijd moest zijn had 

niet alleen te maken met het dan 
voldoende tijd hebben om in te 
spelen, maar zeker ook met het 
dan nog kunnen kiezen uit het 
volledige aanbod van vlaaipunten. 
En dat kon dus nu ook, waarbij 
ook van de gelegenheid gebruik 
werd gemaakt meerdere smaken te 
testen. 

Het toernooi kende, net als  
dat een maand eerder in  
Amersfoort de ervaring was, een 
paar afmeldingen. Als van de 94 
aanmeldingen er dan 82 spelers 
overblijven moet je als organisatie 

toch even behoorlijk bijsturen. 
De eerste en tweede klasse waren 
gecombineerd. De vijfde klasse 
(Karlijn en Alma) telde vijf poules, 
de zesde (Cobi en Sabine) bestond 
uit vier poules. GSVA was deze 
keer dus, inclusief de inval-scheids-
rechter, op vrouwelijk niveau goed 
vertegenwoordigd. 

Hoewel het er op leek dat Karlijn 
haar dag niet had toen ze haar  
vier poulewedstrijden verloor was 
er een revival in de troostronde.  
De eerste twee wedstrijden  
werden daar gewonnen, maar  

Amersfoortse hulp bij het tellen

De sporthal met (voor de scherpe kijkers zichtbaar) Alma en Karlijn in actie
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HYPOTHEKEN & ASSURANTIËN

VAN DEN BROEK

“Ik zit vol toekomstdromen. 
Maar dat moeten geen 
nachtmerries worden.”

Van den Broek Hypotheken en Assurantiën is financieel adviseur. Persoonlijk,  

betrokken en kundig. Van den Broek is niet verbonden aan een financiële instelling 

en zoekt altijd naar de oplossing die het best aansluit bij jouw mogelijkheden.  

En jouw wensen. Van wonen tot verzekeren en van beleggen tot sparen.  

Maar wel met een realistische kijk op de zaak. Want toekomstdromen moeten  

geen nachtmerries worden. Meer weten? Maak dan nu een afspraak.

Burgemeester de Beaufortweg 18  Postbus 14  3830 AA  Leusden  033 434 08 05 
info@fvandenbroek.nl  www.fvandenbroek.nl

Bij grote financiële beslissingen  
kies je juist niet voor het avontuur.

BROEK004_ADV a5_GSVA_adres.indd   1 13-05-14   11:43

De tribune met een mooi uitzicht op de wedstrijdtafels 

door het verlies van de derde was 
het daarna toch afgelopen. Cobi 
had in haar poule meer succes 
met de eerste drie glansrijk met 
3-0 gewonnen wedstrijden. Alleen 
de laatste poulewedstrijd werd 
ondanks een gelijk opgaande strijd 
toch met 3-2 verloren. In de kwart-
finale moest ze daarna tegen de 
concurrent uit de andere poule. 
Het 1-3 verlies betekende zo het 
einde in het hoofdtoernooi. Alma 
had alleen in haar eerste wedstrijd 
succes met een 3-1 winst. Daarna 
was het duidelijk minder, waarbij 
het jammer was dat ze in de derde 
wedstrijd na een 2-0 voorsprong 
toch met 3-2 moest buigen voor de 
tegenstander. Met een 2-1 verlies in 
de eerste wedstrijd in de troostron-
de was het ook voor Alma gedaan.

Sabine had het moeilijk. Ondanks 
weer soms verrassende smashes 
op de hoek van de tafel waar de 
tegenstander dan geen antwoord 
op had waren er ook wat minder 
sterke acties. Het betekende wel 
dat ze haar wedstrijden verloor, 
maar haar enthousiasme om toch 
mee te blijven doen overheerst bij 
elk toernooi.  

Hoewel misschien met gemengde 
gevoelens, maar we hebben de 
prijsuitreiking collegiaal bijge-
woond om daarna toch snel de bus 
weer op te zoeken voor de terugreis 
die ondanks een aanzienlijk druk-
kere A2 toch heel voorspoedig 
verliep. 
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H-hockey: 
in chronologische volgorde: 
Gorinchem, Amsterdam en Goes

Echter, een rit met één van de 
(nieuwe!) spelersbussen die óók 
nog eens kenmerkend nieuw rook, 
wil je niet aan je voorbij laten gaan! 
We (twee spelers en chauffeur)  
bereden landelijk gelegen  
weggetjes; compleet gemaakt 
met aan een dijkje aangrenzende 
karakteristieke huisjes. Dit gegeven 
rechtvaardigde op zijn tijd de  
onzekerheid over het al dan niet 
volgen van de juiste route.

Ter plaatse gekomen, voegden we 
ons bij de op eigen gelegenheid 
gekomen spelers en ‘staf’; en vice 
versa. Waar zo’n ope-
ning van het nieuwe 
seizoen begint met 
vriendschappelijke 
begroetingen of 
enkel tekenen van 
herkenning, naar 

De opening van het nieuwe seizoen H-hockey bracht ons op 5 oktober 2019 naar 
Gorinchem. De sporthal aldaar bevond zich ten overstaan van een spoorbrug. 
Het had daarom wellicht een denkbaar scenario geweest om per trein af te 
reizen. Want dat had de, toch wel, afgelegen sporthal ongetwijfeld eerder doen 
opdoemen dan per autoweg. 

de veelal vast terugkerende spelers 
van onze opponenten. Trekt een 
ieder, als van nature, vervolgens 
steeds dichter toe naar de randen 
van het te bespelen ‘strijdtoneel’. 
Vanzelfsprekend deden wij dat 
ook. Echter, voorafgaand aan de 
strategische bespreking dacht ik 
nog voldoende gelegenheid te 
hebben voor een sanitaire onder-
breking. Op dat moment consta-
teerde ik dat het ‘wakende’ oog 
van onze coach verder reikte dan 
de plek waar de teambespreking 
plaats had. “Pieter, wat ga je doen?” 
klonk het vriendelijk, maar voor 

mij, ook enigszins doelend op de 
op handen zijnde bepaling van de 
opstelling. Nadat ik te kennen had 
gegeven onderweg te zijn naar het 
toilet, was dat gelukkig voldoende 
overtuigend om me (zo bleek later) 
met iets vertraging als ontbrekend 
“Keistad schakeltje” aan te sluiten. 
En ik maar denken dat ik nog 
voldoende tijd had… Máár niets is 
minder waar op een sportdag als 
deze. Als je maar dynamisch bleef 
én blijft. Met andere woorden, waar 
je binnen het veld in beweging 
was, wordt dat buiten het speelveld 
óók min of meer van je verlangd, 
althans zo lijkt het soms. Overigens, 
in deze situatie volkomen terecht 
hoor! Ofwel, gewoon een beetje 
opschieten met plassen, Pieter!

Maar je kan er alles van zeggen, 
die toiletgang deed me goed. Want 
twee tegendoelpunten daargelaten, 
wonnen we onze eerste wedstrijd 
van het seizoen met 6 tegen 2 van 
SGB H2. En dat ondanks enkele 
nieuwe spelregels; daarover later 
iets meer. Want eerst wachtte Haag 
88 H4 nog op ons. En jawel, daar 
was hij weer, onze coach met zijn 
inmiddels bekende analytische 
bord waarop hij de te spelen  
strategie kon- én nog steeds kan 
uittekenen, werkt goed overigens. 
Want zo snel een positie is bepaald, 

veegt onze coach de geschetste  
opstelling op het bord ook weer 
weg. Wanneer bijvoorbeeld blijkt 
dat iemand nog teveel met een 
pijnlijke schouder kampt. Maar  
te kampen hadden we in  
Gorinchem niet; we wonnen de 
laatste wedstrijd van die dag, met 
6-1. Een klinkende overwinning, 
óók voor de tegenstander. Maar 
dan op een andere manier. Onze 
buschauffeur concludeerde ach-
teraf relativerend, dat we ons niet 
druk moesten maken over iemand 
van de tegenstander die het verlies 
even niet meer kon incasseren. 
Sport is ook je verlies nemen,  
ongeacht de omstandigheden.

Over je verlies nemen gesproken. 
Dat geeft me een mooie  
aanleiding om, als toegezegd, nog 
even terug te komen op enkele 
nieuwe spelregels. Sport is emotie 
is een gevierde uitspraak. Máár niet 
altijd ten goede; ondertussen  
onderweg naar Amsterdam op  
19 oktober. Een opvallend  
voorbeeld van een nieuwe (spel) 
regel is de ‘sluitingsceremonie’ 
na afloop van iedere wedstrijd. 
Waar de emoties, na een al dan 
niet juiste beslissing van de 
scheidsrechter, op zijn tijd óók 
tot enige ongezelligheid kunnen 
leiden; doet het nieuw in het leven  
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geroepen ‘ritueel’ de gemoederen 
weer enigszins bedaren. Tegenover 
elkaar opgesteld staande, maken 
we een respectvol gebaar naar de 
tegenstander door enthousiast 
met je hockeystick op de grond te 
tikken. Mocht je nog niet helemaal 
van je agressie verlost zijn, dan kan 
dit ‘applaus’ met je stick wellicht 
helpen! Vervolgens feliciteert de 
verliezende partij de winnende. 
Waarnaar de winnende ploeg de 
tegenstander een hand geeft. Dus 
ik op mijn beurt netjes een hand 
geven. Maar dat ging natuurlijk 
niet snel genoeg… Waar naar er 
vrijwel gelijk geroepen werd: “nou, 
zo officieel hoeft het ook weer 
niet…!” Al met al, een sympathiek 
initiatief. Maar ik was gewend (van 
televisie) dat het vóór afgaand 
aan de wedstrijd altijd handjes 
schudden was. Maar hoe dan ook, 
de emotie na het goedgekeurde 
doelpunt, tegen ons, van Bredius 
Rollers terwijl er iemand van hen 
klaarblijkelijk in het keepersgebied 
‘rondjes stond te draaien’, was op 
die manier in belangrijke mate 
afgewend!

Afrondend over Goes op 
16 november, zonder mij er 
makkelijk vanaf te willen maken, 
waren er voornamelijk twee 
aandachtspunten van belang.  

De wens om daar te winnen was 
en is altijd nog nét wat groter. Om 
de simpele reden dat de afstand, 
weliswaar voor Nederlandse 
begrippen, ook ‘nét’ wat groter is... 
Want voornoemde aandachtspunt 
staat in de context van het tweede. 
Als we in Goes verliezen, maakt dat 
de terugweg nóg langer! Gelukkig 
bleek deze angst maar gedeeltelijk 
gegrond. Na ons kranig in rolstoel 
staande te hebben gehouden tegen 
CHT H3, trokken we best wel flink 
aan het korste eind. Althans, zover 
ik me kan en wil herinneren… 
Maar dat is geen schande tegen 
de koploper! Want toen we in de 
tweede wedstrijd tegen CHT H4 
(ja, echt! Mits goed nagekeken…) 
de wedstrijd naar volle 
tevredenheid wonnen; overwonnen 
we óók de lange rit terug!

Pieter Houtman
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E-Hockeycompetitie 
in Enschede
Vandaag had de Keistadrollers 
E2 en zware dag. Ze moesten in 
totaal 4 wedstrijden spelen. In 
de eerste wedstrijd Keistadrollers 
E2 tegen Upward E4 werd er 
echt geknokt om wie de bal 
had. Uiteindelijk bleef het gelijk 
met een score van 2-2. Daarna 
moesten de Keistadrollers tegen 
Zwollywoodsticks E1 en dat was 
de meest spannende wedstrijd 
van allemaal. De vorige keer had 
de Keistadrollers E2 verloren van 
deze tegenstander. Nu wonnen de 
Keistadrollers op het nippertje met 
5-4. 

De derde wedstrijd tegen 
Keistadrollers E1 was niet echt 
speciaal. De E1 was (zoals 
verwacht) veel sterker dan de E2. 
Uiteindelijk wonnen de E1 met 
11-2. En dan de vierde wedstrijd, 
opnieuw tegen Upward E4 en 
de wedstrijd was was bijna een 
herhaling van de eerste. Het 
werd weer 2-2, maar door te veel 
botsen moest nummer 39 van de 
Keistadrollers eruit en kon Upward 
het winnende doelpunt maken.  
Ze wonnen uiteindelijk met 3-2.

Al met al kun je zeggen dat dit 
toernooi zeker de moeite waard 
was. Branco, William, Jordi en 
Robert waren maar met z’n vieren 
en hebben alles gegeven wat 
ze hadden. Hopelijk zijn er de 
volgende keer wat meer spelers, 
maar ze deden het super goed.

E- hockeycompetitie in 
Haren 2e klas
Het tweede moest vandaag twee 
wedstrijden spelen. In de eerste 
tegen Zwollywoodsticks E1 werd 
hard geracet (en gebotst) om 
de bal, maar uiteindelijk won 
Zwollywoodsticks E1 met 9-3. 
De volgende wedstrijd tegen 
Keistadrollers E1 was gelijk aan de 
eerste. Botsingen waren aanwezig 
en het eerste van de Keistadrollers 
won uiteindelijk met 12-0. Het was 
een spannend toernooi, maar we 
gaan steeds beter spelen.

Robert Maasse

Zaterdag 21 december: 
ons kersttoernooitje
Om 9 uur waren er alweer diverse vrijwilligers aanwezig 
om de twee velden op te zetten voor ons welbekende en 
goed bezochte kersttoernooi. Bij dit toernooi spelen de 
H- en de E-hockeyers fanatiek voor de altijd fel begeerde 
roem en natuurlijk de bijbehorende prijs, hierbij geholpen 
door een nog fanatiekere groep ouders/ familieleden die 
nu ook meespelen. Het werd weer een gezellig gebeuren, 
in de pauze werd iedereen natuurlijk weer voorzien van 
warme chocolademelk ( met slagroom), kerstbrood en 
heerlijke kerstchocola. Na de pauze werd “de strijd” weer 
onverminderd voort gezet.

De teams waren ontzettend goed aan elkaar gewaagd. Bij de 
H-hockey waren de winnaars het 3e team. Dit waren Noelle, 
Esmee/ Eddie, Luuk en Noor. Bij de E- Hockey waren de 
gelukkigen ook het 3e team. Dit waren Hans, Branko en 
Wiljan. Na de prijsuitreiking ( handenwarmers) was het 
een gezellig samenzijn met patat en hapjes. En voor iedere 
vrijwilliger die dit jaar zit heeft ingezet voor de hockey, op 
welke manier dan ook was er nog een attentie namens de 
spelers.

Ank van de Beek
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Verjaardagen
Februari
07 Noelle Raasing
08 Jeanette van der Slikke
09 Henriëtte Smids Vincken
10 Anton Hessing
15 Gezina van der Berg
16 Wil Cattie
17 Rian Boersen
24 Robert Maasse
25 Elly van Oudenallen

Maart
01 Gerald Scheggetman
01 Hannah Warnier
08 Tessa Stolvoort
20 Jorit Groen
20 Tinie van Kerkwijk
26 Kees van Wielink
29 Oscar Smit
30 Max de Weerd

April
03 Bonny Yap
11 Gijs van der Veen
13 Geert Hilgenga
21 Richard Tijnagel
29 Tchavdar Iliev
29 Harry Timmerman

Agenda

Para tafeltennis 
zaterdag 18 januari   Ranglijst toernooi Doing in Zoetermeer
zaterdag 1 februari   Ubels toernooi Lochem
zaterdag 22 februari   Ubels toernooi Bentelo
zaterdag 14 maart   Ranglijst Toernooi ISVA in Duiven
zaterdag 21 maart   Ubels toernooi Deventer
zaterdag 18 april   Ubels toernooi Amersfoort
 
E-hockey
Zaterdag 25 januari    3e competitiedag E- Hockey in Hoogeveen
Zaterdag 18 april    4e competitiedag in Arnhem
Zaterdag 23 mei    5e competitiedag in Drachten

H-hockey 
Zaterdag 1 februari    locatie nog niet bekend
zaterdag 18 april   Rijswijk OF 
zaterdag 2 mei  Waalwijk
zaterdag 13 juni    Noordwijk

Nieuwe leden
TT 
- Martin de Groot

Zwemmen
- Tchavdar Iliev
- Oscar Smit

Bestuur
- Dick van der Stoep
- Harry Wiggers

Kopy sluiting 
volgende nummers:
20 maart 2020  
Samen verschijnt medio april 2020

20 augustus 2020 
Samen verschijnt medio juli 2020

20 september 2020 
Samen verschijnt medio oktober 2020

20 december 2020 
samen verschijnt medio januari 2021
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Contact 
Gehandicapten Sport 
Vereniging Amersfoort 
en Omstreken
Postbus 34
3800 AA Amersfoort

Website: www.gsva.info
E-mail: info@gsva.info

KvK Amersfoort: 40506870
IBAN: NL19 SNSB 09 5124 0889

Ledenadministratie 
• Wil Cattie  

033 472 95 02  
ledenadministratie@gsva.info

 Romeostraat 103
 3816 SB Amersfoort
 
Website 
• Branko Scheggetman, 
 06 43 566 494
 webmaster@gsva.info

Bestuur
• Voorzitter 
 Fred van den Broek, 033 475 13 62
 voorzitter@gsva.info

• Secretaris 
 Ank van de Beek, 06 49 140 070 

secretariaat@gsva.info

• Penningmeester 
 vacature 

• Bestuurslid 
 Peter van der Vlist,
 06 22 611 661
 bestuurslidpeter@gsva.info

• Bestuurslid 
 Gertjan Bolle,
 06 20 078 558
 bestuurslidgertjan@gsva.info

Redactie Samen
• Peter van der Vlist  

redactie@gsva.info

Vervoer
• Vervoerscoördinator
 Joop Bos, 06 16 513 753  

vervoer@gsva.info

Sectievertegenwoordigers
• Zwemmen 

Gilbert Verwij, 033 432 41 91 
zwemmen@gsva.info

• Rolstoelbasketbal 
Hannes Waterman, 06 14 467 266 
rbb@gsva.info

• Para-tafeltennis  
Carel van der Heijden,

 033 472 95 77 
tafeltennis@gsva.info

• Rolstoelhockey  
Ank van de Beek, 06 49 140 070  
hockey@gsva.info 

Vertrouwenscontactpersonen
• Ank van de Beek, 06 49 140 070
 ma-za; 19.00u-20.30u
 vcp.ank@gsva.info

• Sarah Muller, 06 41 804 223 
 ma-za; 19.00u-20.30u 
 vcp.sarah@gsva.info

Sportlocaties
• Sporthal Rustenburg
 Fürglerplein 3
 3815 KZ Amersfoort

• Zwembad Hoogland
 Sportlaan 15
 3828 AZ Hoogland
 033 433 11 11

• Sporthal Zielhorst
 Trompetstraat 3
 3818 DN Amersfoort

Lidmaatschap en contributie
De contributie is met ingang
van 1 juli 2015 als volgt:
Junior lid < 18 jaar = € 27,50 per 
kwartaal voor 1 sport.Voor elke 
volgende sport is de bijdrage per 
extra sport € 17,50.

Senior lid > 18 jaar = € 32,50 per
kwartaal voor 1 sport. 
Voor elke volgende sport is de 
bijdrage per extra sport € 17,50.

Bij de 18e verjaardag wordt 
het junior-lidmaatschap 
automatisch omgezet in een 
seniorlidmaatschap.
GSVA stelt er prijs op dat 
aspirant-leden een kennis-
makingstraining bijwonen 
voor zij zich als lid laten 
registreren. Inschrijfformulieren 
worden verstrekt bij de 
betreffende sportsectie. 
Betaling van contributie 
geschiedt bij voorkeur middels 
incasso. Machtigingskaarten 
zijn te verkrijgen bij de 
afdelingsbegeleider. Bij de 
(uitsluitend schriftelijke) 
uitschrijving als lid is de 
contributie van het lopende 
kwartaal nog verschuldigd.  
Meer informatie: 
ledenadministratie@gsva.info  
of 033 472 95 02.
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