
Informatie	reizen	2023
Dit	jaar	iets	later	dan	verwacht.	Maar
per	1	augustus	zal	alle	informatie	over
de	reizen	online	staan.	Houd	de	website
dus	in	de	gaten!	

Rob	Reijmers	overleden
Op	maandag	25	april	is	ons	erelid	Rob	Reijmers	overleden.

In	de	beginjaren	van	de	VGW	was	Rob	de	eerste	skileraar	
voor	de	zittende	skiërs.	Hij	is	meer	dan	dertig	jaar	skileraar	
van	de	VGW	geweest.	Ook	heeft	hij	als	zitskiër	Nederland	
vertegenwoordigd	bij	de	Paralympische	spelen.

Hij	was	de	stimulerende	factor	voor	aansluiting	bij	de	NSkiV;	
integratie	van	het	aangepast	wintersporten	was	een	groot	
goed	voor	hem.

Hij	heeft	vanaf	oprichting	vele	jaren	een	bestuursfunctie	
vervuld	bij	de	VGW	en	later	jaren	penningmeester	geweest	bij	
de	zusterorganisatie	SGW.	Zijn	bijdrage	aan	de	strategische	
ontwikkeling	van	de	VGW,	begin	jaren	2000,	heeft	mede	

geleid	tot	financiering	door	de	Johan	Cruijff	Foundation	van	de	kinderen–	en	jongeren	VGW-
reis,	en	de	opleiding	in	Oostenrijk	voor	VGW-skileraren.		

Zijn	inzet	voor	de	VGW	was	al	die	jaren	onmisbaar.	Een	aantal	jaren	geleden	is	hij	op	
voorspraak	van	de	VGW	benoemd	tot	lid	van	de	Oranje	Nassau.

Rob	was	een	gepassioneerde	vrijwilliger	die	er	mede	voor	gezorgd	heeft	dat	de	VGW	zo’n	
hechte	club	is	geworden,	die	volledig	door	vrijwilligers	wordt	gerund.	Wij	zijn	Rob	bijzonder	
dankbaar	voor	die	jarenlange	inzet.	

Wij	wensen	de	nabestaanden	veel	sterkte	met	het	verwerken	van	dit	grote	verlies.

Het	bestuur	van	de	VGW	en	SGW

Noot	redactie:	op	de	website	staat	een	interview	(2021)	met	Rob	onder	de	titel	“Rob	Reijmers,	
dertig	jaar	actief	binnen	de	VGW”.

Belevenissen

`Stap	eens	in	de	wereld	van	iemand	met	een	amputatie`,	kopte	
het	Leiderdorps	Weekblad	begin	maart	van	dit	jaar.	Een	
verwijzing	naar	het	boekje	van	ons	VGW-lid	Hein	van	der	Zande,	
‘Belevenissen’.

Sinds	de	VGW-skiweek	van	2020	schrijft	Hein	regelmatig	voor	de	
website	van	de	Vereniging	KorterMaarKrachtig	over	zijn	
belevenissen	en	ervaringen	na	de	amputatie	van	zijn	linkerbeen.	
Korte	verhalen	over	revalideren,	verwerken,	leren	omgaan	met	
de	nieuwe	situatie,	berusten	in	wat	niet	meer	kan	en	vooral:	
ontdekken	wat	er	wèl	kan.

Hein	schrijft	openhartig	over	zijn	ervaringen.	Ook	wanneer	het	soms	niet	helemaal	lukt,	weet	hij	
een	positieve	draai	aan	zijn	belevenissen	te	geven.	De	verhalen	zijn	met	een	lach	en	een	traan	
geschreven	en	geven	een	mooi,	eerlijk	en	herkenbaar	beeld	van	alle	letterlijke	en	figuurlijke	
hobbels	die	genomen	moeten	worden	als	iemand	kortgeleden	een	amputatie	heeft	ondergaan.	
Zoals	iemand	zei:	“Ze	kunnen	anderen	die	hetzelfde	meemaken	moed	geven	en	inspireren.”	Het	
is	een	weg	met	vele	kleine	en	grote	veranderingen,	een	ware	‘metamorfose’	ofwel	een	complete	
gedaanteverwisseling.

Hein:	“Elke	week	ontdek	ik	wel	weer	nieuwe	dingen	waarmee	ik	met	mijn	prothese	moet	dealen.	
En	telkens	weer	lukt	het	dan	toch	om	aan	een	nieuwe	situatie	een	draai	te	geven	die	ik	
meeneem	voor	later.	(…)	Ik	moet	eerlijk	zeggen,	soms	is	het	best	heel	lastig,	en	ook	die	
momenten	horen	erbij.	Gelukkig	duren	ze	maar	kort,	want	ook	in	tijden	van	tegenslag	probeer	ik	
positief	te	blijven.”

Het	boekje	is	gedrukt	in	een	oplage	van	1.800.	Wie	een	exemplaar	wil	lezen	dan	wel	verkrijgen,	
neem	contact	op	met	Hein	(hvdzande@hotmail.com).	

Parasnowdag

Ook	de	Parasnowdag	kon	dit	jaar	weer	doorgang	vinden.	Eric	
Hoet	was	er	bij.	Eric	vond	het	fantastisch	om	met	materiaal	
dat	top	was	(gerealiseerd	door	Marjolein	en	Luc)	de	VGW	
weer	goed	voor	de	dag	te	laten	komen.

Te	interviewen	leden	gevraagd

Oproep		van	Liang	Reijmers	(dochter	
van	de	onlangs	overleden	Rob	
Reijmers).	Ze	studeert	international	
tourism	management	aan	de	BUAS	
in	Breda.
Liang:	“Momenteel	ben	ik	aan	het	
afstuderen	bij	de	VGW.	Mijn	
onderzoek	gaat	over	de	periode	voor	
tijdens	en	na	de	corona	pandemie.	Ik	
wil	graag	in	beeld	brengen	wat	de	
gevolgen	van	de	corona	pandemie	
zijn	geweest	voor	de	VGW.	Volgens	

diverse	bronnen	zal	de	toerisme	branche	namelijk	niet	meer	hetzelfde	zijn	zoals	wij	die	hebben	
gekend	voordat	de	corona	pandemie	kwam.
	
Hiervoor	heb	ik	jullie	hulp	nodig!	Ik	ben	op	zoek	naar	deelnemers	van	de	volwassen	reizen	
(zittend)	en	eventueel	jongeren	reizen.	Ook	zoek	ik	skileraren	en	begeleiders	die	graag	
hun	verhaal	willen	doen.	Er	is	bij	mij	verder	geen	voorwaarde	ofwel	iedereen	die	onder	deze	
categorie	valt	kan	ik	gebruiken	voor	mijn	onderzoek.	In	alle	gevallen	is	het	mogelijk	om	het	
interview	anoniem	af	te	nemen.
	
Met	mijn	onderzoek	zou	ik	hierbij	verenigingen	zoals	de	VGW,	maar	ook	het	wintersport	
toerisme	willen	helpen	om	ook	na	deze	pandemie	weer	verder	te	kunnen	gaan	met	het	maken	
van	wintersport	reizen.
	
Het	interview	zal	ongeveer	45	minuten	duren	en	via	Teams	of	Skype	plaatsvinden.	Graag	hoor	
ik	of	je	interesse	hebt!”
	
	
Liang	Reijmers
	

FilmTip!
	
Strijder	
Strijder	is	een	stoer,	meeslepend	en	op	waarheid	geïnspireerd
verhaal	over	de	12-jarige	Dylan	en	Youssef,	die	ervan	droomt
om	profvoetballer	te	worden.	Dylan	is	al	hard	op	weg,	totdat

hij	na	een	ongeluk	in	een	rolstoel	belandt.	Hij	ziet	zijn	voetbaldroom	uiteenspatten,	maar	is
vastberaden	om	samen	met	Youssef	de	Touzani	Cup	te	winnen.	Dylan	stort	zich	op	zijn
revalidatie:	hij	moet	en	zal	weer	de	beste	speler	van	zijn	team	worden.	Daarbij	krijgt	hij	hulp	van
zijn	voetbalheld	Soufiane	Touzani,	een	ras-optimist	die	zegt	dat	alles	mogelijk	is.	Met
skatemeisje	Maya,	op	wie	hij	een	oogje	heeft,	leert	hij	op	zijn	handen	voetballen	in	zijn	rolstoel.
Nu	heeft	Dylan	een	doel:	terugkomen	in	het	team	om	samen	met	zijn	vrienden	de	Cup	te
winnen	-	rolstoel	of	niet!	Zal	het	de	jongens	lukken	om	nog	één	keer	samen	op	het	veld	te
staan?
	
Cruyff	Foundation
De	Johan	Cruyff	Foundation	steunt	en	ontwikkelt	wereldwijd	impactvolle	sport	en-spelprojecten.
Hierbij	focussen	we	ons	op	kinderen	en	jongeren	voor	wie	sport	niet	vanzelfsprekend	is.Dit	doen
we	met	sportprojecten	voor	kinderen	met	een	handicap,	door	het	inrichten	van	de	sportieve
buitenruimte	in	aandachtsgebieden	en	maatschappelijke	sportprogramma’s.	Hiermee	creëren
we	ruimte.

Ruimte	waarzij	zich	kunnen	ontwikkelen,	ruimte	om	vrienden	te	maken	én	ruimte	waar	zij	hun
fysieke	en	mentale	gezondheid	kunnen	verbeteren.Ruimte	om	het	beste	uit	zichzelf	te	halen.

	
	 Win	5	kaarten	voor	de	première	van	de	familiefilm	Strijder!	

Met	of	zonder	handicap,	sporten	is	voor	iedereen.	Dat	wordt	maar	wat	duidelijk	in	de	familiefilm
.	Onze	partner,	de	Cruyff	Foundation,	is	maatschappelijk	deze	film.	Wil	jij	kaarten
winnen	voor	de	unieke	première	in	Tuschinski?	Dat	kan!

✉	Stuur	voor	30	juni	een	mail	naar	info@cruyff-foundation.org;
�♀		Overtuig	ons	waarom	jij	en	je	sportmaatjes	aanwezig	willen	zijn;
		En	wie	weet	win	jij	wel	kaarten	voor	de	feestelijk	première	op	woensdagavond	20	juli!
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Beste	VGW’ers,

Een	kort	voorwoord	van	een	van	de	
reisleiders.

Na	het	sluiten	van	de	inschrijvingen	in	
oktober	gaan	reisleiders	aan	de	slag.	In	de	
wetenschap	hoeveel	deelnemers	er	
ingeschreven	hebben	kan	je	als	reisleider	de	
boel	gaan	indelen,	kamerindeling	als	een	van	
de	eerste	dingen.	Past	alles	in	het	hotel	en	is	
een	indeling	te	maken	op	de	wensen	en	
combi’s	die	mogelijk	zijn?

Maar	zoals	jullie	allemaal	weten	ging	Covid	
nog	even	door	deze	winter,	dus	overleg	met	
het	bestuur.

Wat	gaan	we	doen,	wel	of	geen	reizen,	welke	
regels	gaan	we	hanteren,	wat	is	het	
standpunt	van	de	vereniging	etc.	Dat	heeft	
meer	dan	eens	plaatsgevonden,	maar	in	
goed	overleg	zijn	er	een	aantal	zaken	
afgesproken	en	dit	is	naar	iedereen	
gecommuniceerd.

Gevolg	was	vele	annuleringen,	dus	al	het	
werk	tot	op	dat	moment	kon	weer	opnieuw.	
Maar	nog	steeds	groen	licht	en	dus	door	met	
de	voorbereidingen.	Helaas	gaat	het	richting	
de	kerst	niet	goed	met	het	virus	en	gevolg	is	
dat	Oostenrijk	de	regels	aanscherpt.	Het	
beleid	is	streng,	maar	past	eigenlijk	binnen	de	
regels	van	de	VGW.	Alleen	weer	wijzigingen	
tot	gevolg	in	de	reisgenoten,	een	aantal	
afmeldingen	maar	ook	aanmeldingen.

Alles	op	alles	om	toch	de	reis	te	maken,	alle	
voorbereidingen	meermaals	gedaan,	
kamerindelingen,	materiaal,	begeleiders	en	
leraren	etc.	Dan	week	3	uiteindelijk	toch	naar	
Maria	Alm.

De	afspraak	was	vaccinaties	inclusief	Booster	
en	een	PCR	test	nog	geldig	bij	binnenkomst	
in	Oostenrijk.	Het	lukte	om	toch	met	28	
deelnemers	en	totaal	77	personen	de	reis	te	
maken.	Zoals	afgesproken	proberen	in	de	
bubbel	van	de	groep	te	blijven.	Hier	had	ook	
Karin	haar	best	voor	gedaan,	geen	personeel	
na	22	uur	(regel	in	Oostenrijk)	dus	zelf	
pakken	uit	de	koelkast	in	het	cafégedeelte.

En	daar	kwam	de	verrassing	van	deze	reis,	
wij	waren	dus	aangewezen	op	eigen	vertier	in	
het	hotel.	Daar	ontstond	een	ouderwets	
verenigingsgevoel,	alle	avonden	gevuld	met	
activiteiten,	foute	muziek	bingo,	karaoke	en	
disco.	Als	reisleider	vond	ik	toch	het	spontane	
concert	van	Erik	van	Winkoop	op	viool	en	
Harry-Jan	Bus	op	accordeon	het	hoogtepunt.	
Muziek	is	dan	een	mooi	vertier	als	twee	
mensen	hun	kunsten	op	deze	manier	aan	
elkaar	verbinden,	top!
	

Maar	ook	de	ski	week	was	perfect,	geen	
enkel	ongeval	(1e	jaar	in	12	jaar	reisleider	dat	
ik	geen	dokter	heb	gezien),	goede	pistes	en	
redelijk	goed	weer.	De	reisleider	heeft	zowaar	
drie	dagen	op	ski’s	gestaan,	inclusief	een	
mooie	actie	om	met	alle	groepen	van	
Hinterthal	en	Natrun	op	Natrun	bij	Tom	te	
eten,	ook	hier	weer	een	bijna	eigen	gedeelte	
op	het	terras	en	een	super	inzet	van	de	
vrijwilligers	om	iedereen	via	de	cabinelift	op	
Natrun	te	krijgen.

Al	met	al	een	voorbereiding	met	veel	hordes	
maar	uiteindelijk	een	topweek.	

Op	naar	volgend	jaar.

Rob	Thijssen
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Openstaande	Vacatures
Binnen	de	VGW	hebben	we	nog	steeds
een	aantal	openstaande	vacatures:
	

Secretaris	van	de	vereniging.
Anneke	legt,	na	heel	wat	jaren	actief
te	zijn	geweest	op	diverse	posten
binnen	de	vereniging,	haar
werkzaamheden	neer.	Zoals	ze	het
zelf	zegt:	“Het	is	tijd	voor	een
opvolger.”	Voordat	Anneke	vertrekt
wil	ze	haar	opvolger	graag	inwerken.
Wil	jij	graag	het	stokje	overnemen?
Mail	dan	naar	info@vgw-online.nl.	
PR	helpende	handjes.	Vind	jij	het
leuk	om	de	VGW	beter	op	de	kaart	te
zetten?	Neem	dan	contact	op	met
het	PR	team	wat	de	mogelijkheden
zijn!	
	

	

Belangrijke	data
	
15	t/m	18	juni					 Supportbeurs
24	september ParaSnowdag	light			
10	september Open	Dag
9	oktober ALV
17	december Tripple	Wolfskamer

Supportbeurs	2022!	

Dit	jaar	mag	hij	weer	doorgaan	–	de	supportbeurs,	en	wel	van	15	tot	en	met	18	juni	2022.	
supportbeurs.nl
	
Bij	de	Supportbeurs	draait	het	om	onbeperkte	mogelijkheden.	Daar		mag	aangepast	
wintersporten	niet	ontbreken!	Ook	de	VGW	niet.	
	
Wij,	de	VGW,	promoten	het	aangepast	wintersporten.	We	hebben	we	een	grote	stand	en	staan	
we	er	met	de	“skibaan	on	tour”.
	
Wij	willen	zoveel	mogelijk	mensen	met	een	lichamelijke	uitdaging	kennis	laten	maken	met	de	
mogelijkheden	van	aangepaste	wintersport.	
	
De	Mentelity	Foundation,	Ski-Uniek,	Stoer	Winterweken,	The	Ski	is	the	Limit	en	onze	vereniging	
zullen	deze	week	de	stand	bemannen,

Lijkt	het	jou	leuk	om	een	dag(deel)	te	komen	helpen?	We	zijn	nog	hard	op	zoek	naar	
vrijwilligers.	Geef	je	dan	direct	op	bij	Yvonne	Cassee	(mailadres)	Heb	je	nog	vragen	mail	
naar	info@aangepastwintersport.nl.

We	hopen	je	sowieso	op	de	beurs	te	zien!	

Erik	van	Winkoop:	“Als	je	niet	kunt	lopen,	dan	ga	je	vliegen”

Onlangs	werd	het	eerste	WK	indoor	Skydiven	voor	mensen	met	een	beperking	gehouden.	
Plaats	van	handeling:	Marseille.	Hieraan	deed	ook	een	team	uit	Nederland	mee.	Een	van	de	
deelnemers	was	ons	lid	Erik	van	Winkoop.	

Het	Nederlands	team	werd	derde	van	de	in	totaal	23	deelnemende	landen.	In	het	individueel	
klassement	eindigde	Erik	als	achtste	van	de	60	deelnemers.

Gefeliciteerd,	Erik!

Open	Dag	september	2022

Op	10	septemberwordt	de	Open	Dag	van	de	VGW	in	Huizen	gehouden.	Iedereen	die	een	keer	
de	(zit	of	staan)	ski	ervaring	wil	opdoen,	is	van	harte	welkom.

Wil	jij	dit	jaar	als	vrijwilliger	helpen	bij	de	Open	Dag?	Meld	je	direct	aan	bij	opendag@vgw-
online.nl.	

Ken	je	iemand	die	graag	wilt	deelnemen	aan	de	Open	Dag?	Dan	kan	hij/zij	zich	aanmelden	via
het	inschrijfformulier	op	de	website.	

https://vgw-online.nl/activiteiten/open-dag/

PR	helpende	handjes

De	PR	is	dringend	op	zoek	naar	helpende	handjes!	Heb	jij	een	vlotte	pen?	Of	vind	je	het	leuk
om	een	paar	keer	per	jaar	te	helpen	met	het	organiseren	of	bemannen	van	beurzen?	Ben	jij
goed	met	wordpress?	Of	is	Social	Media	helemaal	jouw	ding?

Neem	dan	contact	op	met	de	PR	commissie.	We	kunnen	alle	versterking	hard	gebruiken	om	de
VGW	nog	beter	op	de	kaart	te	zetten!	pr@vgw-online.nl

Heb	je	vragen	over	deze	editie	of	heb	je	zelf	een	leuk	onderwerp	voor	in	de	volgende	editie?
Neem	dan	contact	op	met	pr@vgw-online.nl.	

Deze	e-mail	is	verstuurd	aan	{{email}}.•	Als	u	geen	nieuwsbrief	meer	wilt	ontvangen,	kunt
u	zich	hier	afmelden.	•	U	kunt	ook	uw	gegevens	inzien	en	wijzigen.	•	Voor	een	goede

ontvangst	voegt	u	Pr@vgw-online.nl	toe	aan	uw	adresboek.
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