
	

Maar	oud	kan	niet	zonder	nieuw,	zoals	eb	niet	zonder	vloed	kan.
Daarom	besteden	we	ook	aandacht	aan	de	wisseling	in	het	bestuur	die
dit	jaar	heeft	plaatsgevonden.	Onze	kersverse	voorzitter	en	secretaris
stellen	zich	graag	aan	jullie	voor.		Zij	zien	hun	VGW-toekomst	vol
vertrouwen	tegemoet	en	daar	maken	zij	ons	deelgenoot	van.

Natuurlijk	werpen	we	ook	een	blik	op	het	nieuwe	skiseizoen.	Daarom
staat	er	in	deze	nieuwsbrief	een	dubbelportret	van	twee	eerstelingen	op
de	Jongerenreis	naar	Vigo	di	Fassa.	Wat	zijn	hun	verwachtingen	en
dromen?
Dromen,	dat	deed	ook	Esther,	over	een	toekomst	waarin	zitskiēn
eveneens	mogelijk	is	met	een	joystick	of	met	blaasbesturing.	Tijdens	de
demodagen	in	Landgraaf	konden	Esther	en	anderen	namelijk	proeven	aan	het	skiën	in	een
Tetraski.

Voor	de	afwisseling	voegen	we	een	klein	fotoboekje	toe,	gevuld	met	allerlei	zomerse	kiekjes	van
onze	leden.	Want	VGW’ers	zijn	veelzijdige	mensen.	Om	die	veelzijdigheid	te	stimuleren	willen
we	jullie	in	deze	nieuwsbrief	ook	kennis	laten	maken	met	een	paar	winter-gadgets.	Aan	jullie	de
eer	om	te	bepalen	of	deze	‘must-haves’	een	schot	in	de	roos	zijn	of	dat	wij	hiermee	de	plank
volledig	misslaan.

Kortom,	met	deze	vrolijke	nieuwsbrief	hopen	we	jullie	een	warm	wintergevoel	te	bezorgen.
Namens	de	VGW	wensen	wij	iedereen	een	mooi,	sneeuwvol	en	gelukkig	2023	toe.

Anneke	van	den	Berg	&	Maaike	Veerkamp

Edwin	van	Tricht,	VGW-voorzitter	sinds	oktober	2022

‘500	neuzen	ongeveer	dezelfde	kant	op’

,,De	skivakantie	is	voor	ons	gezin	misschien	wel	de
belangrijkste	en	leukste	vakantie	van	het	jaar.	De	VGW
maakte	het	mogelijk	om	ook	echt	met	z’n	vieren	te	gaan	skiën
ondanks	dat	de	jongste	van	de	twee	niet	zelfstandig	kan
skiën.	Ik	kan	me	nog	zijn	eerste	meters	in	de	zitski	tijdens	de

kinderreis	herinneren	als	de	dag	van	gisteren.	Intussen	heb	ik	ook	zelf	de	begeleiderscursus
doorlopen	en	huren	we	ieder	jaar	van	de	VGW	het	materiaal	en	ski	ik	met	hem	de	hele
Königstour.	Hoe	mooi	dat	ik	als	voorzitter	iets	terug	mag	doen	voor	de	vereniging!	Een
vereniging	valt	en	staat	met	haar	leden	en	begeleiders.	Aan	mij	de	mooie	rol	om	ervoor	te
zorgen	dat	de	bijna	500	neuzen	ongeveer	dezelfde	kant	op	staan	en	er	in	ieder	geval	alles	aan
te	doen	om	alle	skiërs	een	topweek	te	bezorgen.

Sophie	Gulickx,	secretaris	sinds	oktober	2022

‘Er	is	zoveel	mogelijk’

,,In	2018	ontmoette	ik	Bibian	Mentel	en	gaf	ik	me	op	als	vrijwilliger	voor	de
Mentelity	Foundation.	Door	ziekte	kon	ik	toen	nog	niet	mee	en	vervolgens
gooide	de	bekende	corona-jaren	roet	in	het	eten.	In	2022	ging	ik	met	de
Mentelity	Games	mee	als	zitski-begeleider	en	kwam	daar	ook	in	aanraking
met	leraren	en	begeleiders	van	de	VGW.	Ik	meldde	me	meteen	aan	voor	de
begeleiderscursus	en	als	vrijwilliger	voor	de	VGW.	Ik	vind	het	belangrijk	dat
iedereen	kan	sporten	en	dat	ook	iedereen	die	dat	wil	kan	genieten	van
wintersport,	ook	als	er	een	fysieke	uitdaging	bij	komt	kijken.	Er	is	zoveel

mogelijk!	Dus	toen	ik	in	de	eerste	nieuwsbrief	die	ik	kreeg	zag	dat	ze	iemand	zochten	voor	het
secretariaat	van	de	VGW,	heb	ik	meteen	een	mail	gestuurd.	Ik	wil	graag	mijn	bijdrage	leveren
aan	deze	vereniging	en	zo	te	zorgen	dat	iedereen	met	mooie	reizen	mee	kan	gaan.	Ik	werk	in
het	dagelijks	leven	als	sportpedagoog	bij	Sportbedrijf	Tilburg.	Een	leuke	en	afwisselende	baan
waar	ik	in	het	kort	gezegd	eigenlijk	de	trainers	en	coaches	van	verschillende	sportverenigingen
binnen	gemeente	Tilburg	begeleid,	coach	en	ze	scholing	geef.	Ik	kom	dan	in	contact	met	de
verschillende	besturen	van	verenigingen,	dus	ik	vind	het	ook	heel	leuk	dat	ik	nu	zelf	de
bestuurskant	van	een	vereniging	kan	ervaren.”

Ook	al	ben	ik	vanaf	mijn	vroege	jeugd	gehandicapt,	ik	ben	8
maanden	oud	als	ik	in	1955	polio	krijg	en	daar	forse
verlammingen	in	beide	benen	aan	overhoud,	ga	ik	pas	bij
sportieve	activiteiten	een	rolstoel	gebruiken.	In	1976	ga	ik
rolstoelbasketballen.	Bij	de	Invaliden	Sportvereniging
Amsterdam	(ISA)	leer	ik	met	een	(sport)rolstoel	om	te	gaan.
Een	basketbalstoel	is	een	soort	tank	en	lijkt	niet	op	de
basketbalstoel	waarin	tegenwoordig	wordt	gespeeld.	Ze	zijn
zwaar	en	lomp.

Tijdens	het	eerste	jaar	dat	ik	basketbalde	leer	ik,	vooral	van
mijn	teammaatjes,	dat	ik	niet	bang	hoef	te	zijn	om	in	een
rolstoel	te	rijden.	Na	één	training	kan	ik	op	mijn	achterwielen
staan	en	een	paar	meter	rijden.	Om	te	oefenen	word	ik	tijdens

de	training	een	enkele	keer	‘voorzichtig’	uit	m’n	stoel	gewipt,	om	zo	vallen	leren	op	te	vangen.
Tijdens	wedstrijden	gaat	het	er	immers	soms	ruig	aan	toe.	En	zo	zijn	er	nog	een	paar	trucjes	die
mij	de	vaardigheden	van	het	rolstoel	rijden	bijbrachten.	Ik	heb	er	veel	aan,	het
rolstoelbasketballen.

Toen	ik	eind	jaren	90	van	de	vorige	eeuw	dan	ook	fulltime	van	de	rolstoel	gebruik	moet	gaan
maken	gaat	dat	zonder	problemen.	Ik	weet	immers	hoe	het	moet	en	kan	vallen	zonder	daar
allerlei	blessures	van	over	te	houden.

We	zijn	nu	een	fors	aantal	jaren	verder	en	ik	basketbal	niet	meer,	het	rolstoel	rijden	verleer	ik
niet.	En	toch	voel	ik	me	op	een	gegeven	moment	onzeker	worden.	Ik	kan	het	nog	wel,	maar	ik
zie	tegen	obstakels	e.d.	op.	Vooral	wat	hogere	stoepen	oprijden	en	erg	onregelmatige
ondergrond	berijden	vind	ik	niet	fijn	en	daar	begin	ik	toch	wel	een	beetje	angstig	voor	te	worden.

Toeval	of	niet,	ik	kom	een	publicatie	van	Kees	Jan	van	’t	Klooster	met	zijn	Wheelchair	Skill	team
tegen.	Ik	heb	Kees	Jan	wel	eens	zien	stunten	op	een	Supportbeurs.	Maar	zijn	publicatie	en	wat
andere	beelden	van	hem,	zetten	mij	aan	het	denken	om	mij	aan	te	melden	voor	een	training.
Niet	zozeer	om	uit	te	vinden	wat	je	met	een	rolstoel	allemaal	kan,	want	dat	weet	ik	wel	na	al	die
jaren,	maar	om	weer	zelfvertrouwen	te	krijgen	en	bijvoorbeeld	hogere	stoepen	te	kunnen
nemen.
Begin	2022	geeft	het	Wheelchair	Skills	team	een	training	op
vier	zaterdagen	in	een	grote	hal	op	het	NDSM-terrein	in
Amsterdam	Noord	en	ik	meld	me	aan.	Kees	Jan	start	met	een
inspirerend	praatje	en	als	eerste	oefening	beginnen	we	met,
net	als	ik	45	jaar	geleden	als	basketballer,	op	je	achterwielen
rijden.	De	vloer	van	de	hal	waar	we	trainen	is	een	soort
gatenkaas.	Over	gaten,	brede	gleuven	en	regelmatig	losse
kiezels	moet	je	op	je	achterwielen	kunnen	rijden.	Nou,	dat
gaat	nog	heel	goed.	Net	als	een	hoge	stoep	op	mijn
achterwielen	afgaan,	fluitje	van	een	cent.	Ook	een	roltrap	durf
ik	weer	op	en	af.	Een	roltrap	op,	vind	ik	niet	zo	heel	moeilijk,
maar	er	af	is	spannend.	Het	lukt	uiteindelijk	wel	en	geeft	een
geweldige	kick.

De	hoge	stoepen	gaan	wel	beter	(dus	hoger	dan	voorheen),
maar	nog	niet	echt	goed.
Op	een	trapje	van	drie	treetjes	moet	ik	ook	heel	veel	oefenen	voordat	het	me	lukt	om	zonder
hulp	eraf	te	komen.	Ik	denk	dat	het	me	niet	meer	echt	lukt.	Maar	goed,	dat	heb	je	nou	eenmaal
als	je	op	leeftijd	komt.	En,	we	hebben	met	zijn	allen	ook	heel	veel	plezier.

Ik	kan	alleen	maar	zeggen	dat	ik	er	veel	aan	heb	gehad,	heb	weer	veel	meer	vertrouwen	en	durf
in	het	rolstoel	rijden	en	het	nemen	van	de	obstakels	die	we	nou	eenmaal	in	het	dagelijks	leven
tegenkomen.	Ik	zou	zeggen	als	je	beter	rolstoel	willen	leren	rijden	en	zelfvertrouwen	krijgen,
meld	je	aan	voor	een	training	bij	het	Wheelchair	Skills	team.	Je	hebt	er	hartstikke	veel	aan	en
het	is	hartstikke	leuk!		

‘Skiën	met	een	handicap?	Natuurlijk	kan	dat!’	dat	was	ooit	de
gevleugelde	slogan	waarmee	de	Verenging	van	Gehandicapte
Wintersporters	(VGW)	nieuwe	leden	probeerde	te	trekken.
Toch	was	zelfstandig	skiën	niet	voor	iedereen	weggelegd.	Nog
niet,	want	met	de	komst	van	de	Tetraski	is	het	nu	ook	voor
mensen	met	sterk	verminderde	kracht	in	handen	en	armen,
zoals	bij	spierziektes	en	hoge	dwarslaesies	het	geval	kan	zijn,
mogelijk	vrijwel	zelfstandig	te	leren	skiën.	Deze	supersonische

zitski,	die	middels	joystick	of	een	blaas-/zuigsysteem	te	bedienen	is,	werd	zes	jaar	geleden
ontwikkeld	door	een	Amerikaanse	universiteit.	Eind	november	waren	de	techneuten	uit	Utah	te
gast	bij	de	VGW,	op	de	indoor-skibaan	in	Landgraaf,	voor	drie	bijzondere	demodagen.	

Eén	van	de	gelukkige	skiërs	was	Esther	uit	Heerenveen.	Zij	vertelt:	,,Na	3,	5	uur	rijden	kwamen
we	in	Landgraaf	bij	Snowworld	aan.	Daar	werden	we	opgevangen	door	Luc	Flamand	van	de
VGW.	Na	een	helm	te	hebben	uitgezocht,	begon	het	passen	met	de	Tetraski-kuip.	Nate	en
Brian,	studenten	van	de	universiteit	van	Utah	die	de	tetraski	(mede)	ontwikkeld	heeft,	hielpen
met	de	stoel.		Ik	had	mijn	zeilstoel	mee	en	de	kussens	daarvan	pasten	precies	in	de	kuip.	

Nog	wat	passen	en	meten	en	toen	de	baan	op.	Eerst	een	keer	volledig	op	aanwijzing	van	Nate:
links,	rechts,	links.	Joystick	naar	rechts	en	de	ski	ging	naar	rechts;	joystick	naar	links	en	de	ski
ging	naar	links.	Heel	makkelijk	en	onwijs	gaaf.	De	volgende	keer	skiede	Brian	achter	mij	en	gaf
al	minder	aanwijzingen.	De	twee	afdalingen	die	daarna	volgden	had	ik	zelf	de	controle	over	de
joystick,	met	Brian	of	Nate	nog	wel	achter	mij,	maar	zonder	aanwijzingen.	Zo	Gaaf.	Toen	was
het	uur	alweer	om.	En	was	dit	skiavontuur	ten	einde.	Een	geweldige	ervaring!	Wellicht	in	de
toekomst	nog	een	keer	in	de	bergen…”

Dat	de	47-jarige	Haarlemse	een	uitzonderlijk	gevoel	voor
skiën	heeft,	dat	zal	niemand	bij	de	VGW	verbazen.
Moniek	is	één	van	de	trouwste	deelnemers	aan	de
‘zittende	reis’	voor	volwassenen	naar	het	Oostenrijkse
Maria	Alm.	Gaandeweg	zijn	Moniek	en	haar	ouders	de	tel
kwijtgeraakt.	Vijfentwintig,	zessentwintig,	misschien	wel
zeventwintig	keer?	Wie	het	weet	mag	het	zeggen.	Haar
rustige	voorkomen	en	haar	altijd	positieve	en	flexibele
instelling	maken	het	een	plezier	met	Moniek	te	skiën.
Haar	vaste	skimaatje	Pieter	Boon	kan	erover	meepraten.

Hij	laat	haar	de	lijntjes	uitzetten,	want	niemand	skiet	zo	beheerst	en	rustig	als	zij.	Pieter,	die
afgelopen	januari	zijn	30-jarig	VGW-jubileum	mocht	vieren,	volgt	haar	spoor.	Zonder	twijfel.	Op
Moniek,	als	voorskiër,	vertrouwt	hij	blindelings.

,,Ach	ja”,	verzucht	Rita,	de	moeder	van	Moniek.	,,Dat	eerste	jaar.	Dat	was	een	heel	bijzondere
ervaring.	De	groep	was	nog	beperkt.	Er	was	ruimte	genoeg	in	het	hotel	voor	al	die	rolstoelen.	Je
hoefde	nog	niet	aan	de	kop	van	de	tafel	te	zitten	met	je	stoel.	Niemand	had	een	vaste	zitplek	en
zo	zat	je	dus	iedere	avond	bij	anderen	aan	tafel.”

Voor	Moniek	en	haar	moeder	brengt	dat	jaar	nog	altijd	een	overweldigend	gevoel	naar	boven.
De	maanden	voorafgaand	aan	de	reis	staan	in	het	teken	van	twee	zware	rugoperaties.	Gelukkig
neemt	haar	arts	de	laatste	twijfels	weg.	,,Ga	jij	maar	lekker	skiën.	Over	jou	maak	ik	me	geen
zorgen,	maar	u	mevrouw,	u	moet	goed	opletten.	Op	dinsdag	breken	ze	allemaal	wel	iets”,	vertelt
Rita	met	een	knipoog.	Moniek	valt	haar	bij:	,,Voor	we	vertrokken,	was	ik	alleen	maar	bezig	met
die	rugoperaties.	Het	was	zo’n	moeilijke	tijd	geweest,	maar	na	de	reis	was	ik	dat	volkomen
vergeten.”

Dat	is	volgens	Moniek	ook	de	kracht	van	de	VGW.	Een
week	‘gewoon’	zijn.	,,Even	niet	gehandicapt	zijn.	Dat	is	zo
geweldig.	Datzelfde	gevoel	ervaar	ik	eigenlijk	alleen	bij	de
VGW	en	tijdens	de	fietstochten	die	we	in	de	zomer	met
de	fietsgroep	maken.”	Moniek	is	namelijk	één	van	de
gangmakers	van	de	Buitenbeentjes,	een	groep	ski-	en
fietsvrienden,	die	elkaar	ook	buiten	de	Maria	Alm-reis
zien.	Al	fietsend	verkent	ze	samen	met	hen	heel
Nederland.

Denkend	aan	de	beginjaren	in	Oostenrijk	passeren	namen	als	Quido	Maas,	Ben	Gazan,	Peter
Voorhaar	en	Rini	van	der	Schaaf	de	revue.	Quido,	de	begeleider	met	wie	ze	zoveel	lol	maakt.
,,De	clown	van	de	groep.”	Ben	en	Peter	die	’s	avonds	voor	de	muzikale	omlijsting	zorgen.	Ben
op	gitaar	en	Peter	met	de	trekzak,	die	hij	bij	Karin	van	Hotel	Alpenhof	leent.	,,En	Rini”,	mijmert
ze.	Ja,	Rini	en	Peter	draagt	Moniek	een	bijzonder	warm	hart	toe.	Dat	Rini	tijdens	haar	laatste
Maria	Alm-reis,	in	2020,	ineens	voor	haar	neus	staat,	komt	als	een	donderslag	bij	heldere
hemel.	,,Dat	was	zo	bijzonder.”	En	Peter,	die	in	januari	2022	bezwijkt	aan	de	gevolgen	van
longkanker?	,,Aan	Peter	zal	ik	denken	als	ik	straks	in	Maria	Alm	‘Speckbrot’	bestel.	Als
eerbetoon,	want	dat	at	hij	het	liefste	tijdens	de	lunchpauzes	op	de	piste.”

Toch	is	niet	alles	aan	die	beginjaren	rozengeur	en	maneschijn.	,,Tegenwoordig	hebben	wij	bij	de
sledegroep	één-op-één	begeleiding.	Daar	heeft	Ad	de	Kraker,	oud-reisleider,	voor	gezorgd,
maar	dat	was	vroeger	wel	anders.	Toen	hadden	wij	bij	de	sledes	maar	twee	begeleiders	en	dan
mocht	je	om	de	beurt	een	stukje	skiën	en	daarna	stond	je	weer	te	wachten	op	de	Hinterreit.”
Moniek	krijgt	er	nog	de	koude	rillingen	van.

Overigens	kent	Moniek	Maria	Alm	niet	alleen	als	idyllisch	skioord.	De	zomer	in	Salzburgerland
kan	zij	ook	warm	aanbevelen.	,,Het	is	zo’n	grappig	gezicht	als	ineens	blijkt	dat	er	een
midgetgolfbaan	ligt,	op	de	plaats	waar	je	normaal	in	de	rij	staat	voor	de	skilift.”	En	passant	heeft
ze	ook	nog	wel	een	tip	voor	nieuwe	Maria	Alm-gangers:	,,Het	is	altijd	heel	fijn	even	naar	het
kerkje	te	gaan.	Het	is	zo	mooi.”	Rita	knikt	instemmend.	Ze	vertelt	dat	voor	familie	of	vrienden,
die	niet	gaan	(zit)skiën,	een	wandeling	naar	het	vredeskerkje,	bovenaan	de	Schattberg,	ook	aan
te	raden	is.	Het	is	een	pittige	klim,	maar	dan	heb	je	ook	wat.

Het	verder	kijken	dan	je	neus	lang	is,	dat	tekent	Moniek	Busch.	Zij	is	een	veelzijdige	vrouw.	Ze
werkt	twee	dagen	in	de	week	bij	een	Haarlemse	drukkerij	en	is	wekelijk	één	dag	in	de
werkplaats	van	een	houtbedrijf	te	vinden.	Daar	geeft	ze	steigerhouten	meubelen	‘the	finishing
touch’.	Haar	creatieve	en	technische	vaardigheden	heeft	Moniek	overigens	niet	van	een
vreemde.	Haar	vader,	Rob,	kan	maken	wat	zijn	ogen	zien.	Al	moet	Rob	stiekem	bekennen	dat
zijn	dochter	tegenwoordig	meer	oog	heeft	voor	detail	dan	hij.	Als	ze	even	niet,	bouwt,	schuurt	of
puzzelt,	dan	kun	je	deze	bezige	bij	achter	de	computer	vinden	of	droomt	ze	weg	bij	één	van	de
luisterboeken	op	haar	Daisyspeler.	Een	audiospeler	voor	mensen	met	een	visuele	handicap	of
leesbeperking.	Ondanks	dat	boeken	luisteren	er	in	Maria	Alm	niet	bij	is,	mag	haar	Daisyspeler
zeker	niet	ontbreken	tijdens	de	reis.	,,Niets	is	zo	lekker	als	in	slaap	vallen	met	een	Story	of
Privé.”

Over	een	maand	is	ze	weer	van	de	partij	in	‘Hochkönigs	Winterreich’.	Misschien	is	het	wel	de
laatste	keer.	En	misschien	ook	niet?	Wat	de	toekomst	brengt,	dat	ziet	Moniek	wel.	Ze	is	niet	het
type	dat	zich	daar	druk	om	wil	maken.	,,Ik	zie	wel	hoelang	mijn	lijf	het	nog	volhoudt”,	zegt	ze
bedachtzaam.	Of	ze	nog	ergens	naar	uitkijkt?	Of	dat	ze	speciale	wensen	heeft?	,,Welnee,
gewoon	lekker	skiën,	dat	is	het	belangrijkste.”
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Een	moment	van	bezinning
Deze	nieuwsbrief	staat	in	het	teken	van	Oud	én	Nieuw.	In	deze	tijd	van	het	jaar	geen	onbekend
thema.	Niet	alleen	blikken	we	terug	op	het	afgelopen	jaar,	maar	we	gaan	nog	een	stapje	verder
terug	in	de	tijd.	Zo	komt	één	van	onze	trouwste	deelnemers,	Moniek	Busch,	aan	het	woord.	Ook
willen	we	een	heuse	VGW-jubilaris,	Marian	Kos,	in	het	zonnetje	zetten.

Een	rondje	van	de	zaak,	deel	1

Sponsoring	is	voor	alle	skireizen	cruciaal	om	de	kosten	behapbaar	te	houden.	De
reisleiders	stoppen	hier	veel	tijd	en	energie	in	om	sponsors	te	verzamelen	uit	hun
netwerk.	Maar	jullie	hebben	allemaal	een	netwerk	en	samen	kunnen	we	hier	nog
meer	impact	maken.	Daarom	verzoek	aan	jullie	allemaal	om	de	VGW	te	volgen	via
LinkedIn.
We	vragen	jullie	om	sponsorberichten	te	liken	zodat	we	gezamenlijk	het	grootste
bereik	gaan	realiseren	bij	potentiële	vrienden	van	de	VGW!"

Een	rondje	van	de	zaak,	deel	2

Marian	Kos:	Gouden	kracht	met	een
olifantengeheugen
Initiator	&	coördinator.
25	jaar	Skiën	in	Nederland	/	Skibaan	de	Wolfskamer	Huizen

Door:	Sylvia	van	den	Boorn

Iedereen	die	weleens	bij	de	activiteiten	in	Huizen	is	geweest
kent	Marian	Kos.	Zij	is	al	25	jaar	hét	gezicht	van	de	VGW-
lessen	bij	skibaan	de	Wolfskamer	in	Huizen.
Marian	is	op	haar	18e	gestart	met	skiën,	aangezien	ze	toen
de	centen	ging	verdienen	om	het	te	bekostigen.	Later	was	ze
een	periode	actief	bij	“Poly-Aktief”,	een	voorloper	van	het
huidige	Ski-Uniek,	een	vereniging	die	net	als	de	VGW
skilessen	en	-reizen	voor	mensen	met	een	lichamelijke
handicap	organiseert.

Marian	skiede	altijd	met	veel	plezier.	Ze	bedacht	dat	wat	je
zelf	leuk	vindt,	je	niet	voor	jezelf	moet	houden,	maar	er
anderen	juist	van	mee	moet	laten	genieten.
Ze	kon	het	goed	vinden	met	de	toenmalige	voorzitter	van	de
Wolfskamer	en	zo	ging	het	balletje	rollen	(of	het	skietje
glijden).
Rob	Reijmers	en	Yvonne	Klok	werden	benaderd	(beiden
grondleggers	van	het	aangepast	skiën	bij	de	VGW)	en	door
Marian	vakkundig	overgehaald	om	mee	te	doen.	Ben	van	Wijk
was	er	vanaf	het	begin	bij	als	begeleider	en	ook	de	naam	van
Fred	van	Huis	is	al	in	één	van	de	eerste	deelnemerslijsten	te
vinden	(jazeker,	alle	namen	zijn	nog	terug	te	vinden!).
Gedurende	25	jaar	heeft	Marian	met	velen	binnen	de	VGW
vaak	lange	tijd	samengewerkt;	namen	als	Anneke	van	den
Berg,	Peter	Voorhaar,	Ben	Gazan,	Riny	en	Ferna	van	der
Schaaf	passeren	de	revue.

Inmiddels	skiet	Marian	zelf	niet	meer;	druk	met	andere
dingen,	bezig	met	het	organiseren	van	de	lessen	en	niet	meer
echt	behoefte,	ze	heeft	genoeg	te	doen.
Marian	heeft	een	groot	verantwoordelijkheidsgevoel.	Als	je
iets	doet,	moet	je	het	goed	doen.	Afspraak	is	afspraak.	En	dat
al	25	jaar!	Onlangs	had	ze	bedacht	een	zaterdag	over	te
slaan	in	verband	met	haar	verjaardag,	maar	toen	de	bezetting
krap	was,	is	ze	toch	maar	naar	de	Wolfskamer	gegaan.	Het
gaat	om	de	Vereniging,	niet	om	jezelf.
Als	we	allemaal	die	instelling	hadden,	kostte	het	vast	minder
moeite	de	bezetting	op	de	lesdagen	rond	te	krijgen.	Hierin	ziet
ze	wel	een	verandering	de	afgelopen	jaren,	er	is	steeds
minder	animo	om	te	komen	helpen	en	ze	ziet	vaak	dezelfde
gezichten.	Jammer.
Gelukkig	heeft	ze	altijd	side-kicks	in	haar	team.	Op	dit
moment	zitten	Marcel	Vaessen	en	Koen	van	Rooijen	in	“Team
Marian”.	Daar	is	ze	erg	blij	mee	en	ze	stond	er	dan	ook	op	dat
deze	namen	werden	genoemd.

Marian	komt	uit	Naarden	en	schreef	zelfs	een	boek	over	de
familie	Kos	in	Naarden.	Later	kocht	ze	samen	met	zus	Tina
het	huis	van	haar	opa	en	tante	in	Huizen,	het	huis	waar	ze	nu
nog	woont	(zelfs	het	oude	koopcontract	van	opa	is	nog	in
haar	bezit).	Huizen	is	een	oud	dorp,	het	huis	is	al	oud,	Marian
houdt	van	oude	spullen	en	hopelijk	wordt	ze	zelf	ook	oud.	Het
klopt	dus	helemaal.

25	jaar	organiseert	Marian	dus	al	de	lessen	in	Huizen,	in	alle
bescheidenheid,	want	ze	houdt	er	niet	van	op	de	voorgrond	te
staan.
(nu	dus	even	lekker	wel).	Marian	regelt	altijd	alles	tot	in	de
puntjes,	ze	heeft	een	olifantengeheugen	(heb	ik	zelf	ervaren)
en	haar	lijstjes	kloppen	altijd.	Als	het	nodig	is	gaat	ze
discussies	niet	uit	de	weg	en	soms	treedt	ze	ook	op	als
maatschappelijk	werker	wanneer	emoties	de	overhand
nemen.	Een	kanjer	dus.
Ze	belooft	het	te	blijven	doen	tot	ze	het	niet	meer	leuk	vindt
en	de	tijd	zal	leren	wanneer	dat	is.	Dit	is	typisch	Marian,	geen
woord	teveel,	maar	altijd	duidelijk.

Marian,	ik	vond	het	een	eer	je	te	mogen	interviewen,	al	was
het	eigenlijk	gewoon	een	gezellig	gesprek.	Ik	hoop	je	nog
vaak	te	zien	in	Huizen	en	verwacht	dat	het	animo	om	te
komen	helpen	tijdens	de	lessen	een	boost	krijgt	hierdoor.

p.s.	Vrijwilligers?	Vergeet	de	lessen	in	Huizen	niet!

								Fleur	van	Schaik

Ik	ga	op
vakantie	en
neem	mee…
Nieuwe	gezichten
kleuren	de	Jongerenreis

Door:	Maaike	Veerkamp
	

								Dewi	Lubbes

,,Lipgloss	en	Smint”.	Deze	twee	kleinoden	mogen	absoluut	niet	ontbreken	in	de	bagage	van
Fleur	van	Schaik.	De	22-jarige	Alkmaarse	zal	haar	huis	nooit	verlaten	zonder.	Over	de	rest	van
haar	ski-outfit	maakt	Fleur	zich	minder	druk.	,,De	kleding	leen	ik	misschien	wel	van	mijn	moeder.
Wij	hebben	dezelfde	kledingmaat,	dus	dat	komt	goed	uit”.

Voor	Dewi	Lubbes	daarentegen	is	een	wereld	opengegaan.	,,Nooit	geweten	dat	er	een	verschil
tussen	winterjassen	en	ski-jassen	bestond”,	vertelt	ze.	Natuurlijk	is	Dewi	bekend	met	het
isolerende	effect	van	verschillende	laagjes	kleding	over	elkaar,	maar	de	rest	is	nieuw	voor	de
22-jarige	uit	Wormer.	Nadat	ze	recent	haar	studie	Bedrijfskunde	aan	VU	in	Amsterdam	afrondde
en	een	baan	als	‘recruiter’	bij	de	chipfabrikant	ASML	vond,	ging	ze	bewust	op	zoek	naar
sportieve	bezigheden.	Zo	werden	e-hockey	en	para-zeilen	aan	haar	programma	toegevoegd	en
via	social	media	maakte	Eva	Eikhout	haar	warm	voor	een	wintersportvakantie	met	de	VGW.	Al
neemt	Dewi	voor	de	zekerheid	toch	maar	een	elektrische	warmtedeken	mee…

Beide	vrouwen	vetrekken	begin	februari	voor	de	eerste	keer	naar	Vigo	di	Fassa.	Dit	bergdorp	in
de	Italiaanse	provincie	Trente	is	sinds	jaar	en	dag	thuisbasis	van	de	Jongerenreis.	Een	reis
waar	ze	allebei	enorm	naar	uitkijken.	,,Wind	door	de	haren,	de	frisse	lucht	opsnuiven”,	daar	kan
Dewi	zich	wel	wat	bij	voorstellen	en	dan	“liefst	vet	snel”.	Dewi	is	niet	bepaald	van	de	halve
maatregelen.	,,Het	gevoel	van	I	can	rock	this,	I’m	on	top	of	the	world”,	verduidelijkt	ze	lachend.
,,Je	moet	zoiets	toch	eenmaal	gedaan	hebben	in	het	leven.”	

Sport	ademen
Wat	dat	betreft	kan	Fleur	van	Schaik	haar	de	hand	schudden.	Ook	zij	wil	de	grenzen	opzoeken:
,,Anders	verleg	je	ze	nooit,	hè!”,	benadrukt	Fleur.	De	Alkmaarse	ademt	sport.	,,Ik	ben	met	een
basketbal	in	de	handen	opgegroeid”.	Maar	ook	kickboksen	en	showdansen	zijn	Fleur	niet
vreemd.	Als	puber	werd	ze	zelfs	Nederlands	kampioen	Showdansen.	Bovendien	was	ze
dagelijks	in	de	sportschool	te	vinden.	Fitness	is	namelijk	helemaal	Fleurs	ding.	Sinds	haar
ongeluk,	vier	jaar	geleden,	is	er	weliswaar	een	heleboel	veranderd	in	het	leven	van	Fleur,	maar
haar	liefde	voor	fitness	is	gebleven.	,,Ik	mag	dan	wel	in	een	rolstoel	zitten,	maar	dat	weerhoudt
mij	er	niet	van	vijf	keer	per	week	naar	de	sportschool	te	gaan.”
Stiekem	hoopt	zij	binnenkort	van	haar	hobby	haar	werk	te	maken.	Via	een
werkbegeleidingstraject	wil	ze	snel	aan	de	slag	in	een	fitnessstudio.

Maar	‘de	credits’	voor	haar	keuze	voor	de	VGW	geeft	Fleur	graag	aan	haar	oma,	want	zij	was
degene	die	haar	op	dit	idee	bracht.	,,Het	was	mijn	oma	die	zag	dat	ik	het	sinds	mijn	ongeluk
lastiger	vond	met	leeftijdgenoten	af	te	spreken,	of	even	naar	de	kroeg	te	gaan.	Zij	is	op	zoek
gegaan	naar	sportverenigingen	met	activiteiten	voor	jongeren.”
Daarom	is	Fleur	ook	blij	met	haar	keuze	alleen	deel	te	nemen	aan	de	Jongerenreis.	Ze	ziet	het
als	een	ideale	manier	om	mensen	te	leren	kennen.	,,Ik	ben	een	heel	open	en	sociaal	mens,	ik
‘lul’	met	iedereen.	Ik	kijk	ernaar	uit	een	band	op	te	bouwen	met	anderen.”	Bovendien	lijkt	haar
zo’n	reis	gewoon	‘supergezellig’.

Gezelligheid	staat	bij	Dewi	Lubbes	overigens	ook	bovenaan	haar	lijstje.	Evenals	vrienden
maken	voor	het	leven,	après-skiën,	pasta	aglio,	olio	e	peperoncini	(pasta	met	knoflook,	olie	en
peper).	,,En	de	Italiaanse	mannen”,	voegt	ze	er	gekscherend	aan	toe.	Zelf	is	Dewi	overigens
overal	voor	in.	,,Ik	heb	besloten	nergens	nee	op	te	gaan	zeggen,	ik	ga	overal	ja	op	zeggen!”.

Hoe	het	Dewi	en	Fleur	is	vergaan	in	Italiaanse	sneeuw?	Dat	doen	ze	ons	in	de	volgende
nieuwsbrief	graag	uit	de	doeken.	Al	twijfelt	Fleur	geen	seconde	aan	het	succes	van	de
Jongerenereis:	,,want	alles	komt	altijd	goed.”

Sint	op	bezoek	bij	de	lessen	in	Huizen

En	wat	er
verder	nog
gebeurde.

Clinic	in	Zoetermeer.

Besturen.

Passing	van	Suzanne	Kraay	voor	de
Jongerenreis.

MS	beurs	in	Nieuwengein.

Open	dag

Vrijwilligersdag

Baardmuts
De	echte	baardmuts
Handgebreide	verwijderbare
bruine	baard
Baarden	zijn	afneembaar	en
verstellbaar.	
Vanaf	€	20,00
Bestel	hier!

Snofling
Sneeuwballen	maken
zonder	dat	je	handen	koud
worden.	Echt	vergooien.
Raak	en	blaas	op	de	hoorn
Voor	€	4,99
Bestel	hier!

Voor	de	koude
voeten
Wat	is	een	betere	manier	om
door	de	wintermaanden	te
navigeren	dan	met	een	paar
zwarte	BILLY	Ice	winterlaarzen!
Voor	de	wat	lastige	voeten.	In
verschillende	kleuren
verkrijgbaar
Nu	€	80,00.
Bestel	hier!

Rolstoelvaardigheden	vergroten	geeft	een	kick
Training	bij	het	Wheelchair	Skills	Team

Door:	Marijke	Ruiter

Skiën	met	de	Tetraski:	‘heel	makkelijk	en	onwijs	gaaf’
Door:	Esther

‘De	VGW	betekent:	even	niet	gehandicapt	zijn’
Doorgewinterd	VGW-lid	Moniek	Busch	weet	wel	van	wanten

Door:	Maaike	Veerkamp

,,Het	was	echt	geweldig.	Ge-wel-dig!”.	Moniek	Busch	kan	een	lach	van	oor	tot	oor	niet
onderdrukken	als	ze	vertelt	over	haar	ervaring	met	de	Tetraski.	Op	de	eerste	dag	van	december
stuurt	Moniek	deze	gloednieuwe	Amerikaanse	zitski	feilloos	naar	beneden.	Alsof	ze	nooit
anders	heeft	gedaan.	Ze	is	een	natuurtalent	volgens	de	Amerikaanse	studenten	die	haar
begeleiden	in	Landgraaf.	,,Ze	hadden	niet	eerder	een	deelnemer	gehad	die	het	zo	snel	onder
knie	had.”

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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