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SC Antilope Nieuwsbrief 11 
(oktober 2015) 

 

 

Op vrijdag 11 september 2015 hebben we in het crematorium in Gouda 

afscheid genomen van Jaap Smid. Er waren veel mensen  aanwezig, uit 

alle netwerken waarin Jaap een speciaal persoon was. Ook het rolstoel-

basketbal en SCA waren ruim vertegenwoordigd.  

 

Na de toespraken stelden alle aanwezigen zich op in twee rijen langs 

het pad. De familie liep er met de kist tussendoor. Onder het geluid van 

een stuitende basketbal hebben we afscheid genomen. Heel in-

drukwekkend. Jaap is in gesloten kring gecremeerd. 
 

“It won’t be long before I am free” 
 

 

 

 

 

Jaap Smid 
 

Gouda                                    Gouda 
28 februari 1984                     3 september 2015 

 

 

vertederend  stormachtig  gevoelig  hartstochtelijk spectaculair 
 

Beste Antilope-mensen, 

Namens de familie wil ik jullie hartelijk bedanken voor jullie 

medeleven met het overlijden van Jaap. Wij zijn erg blij met 

jullie berichten, bezoeken, aanwezigheid bij het afscheid en de 

mooie bloemen. Ondanks de grote verbondenheid met Antilope 

lijkt het mij toch netjes om Jaap morgen af te melden bij deze 

groepsapp. Nogmaals dank en wellicht tot een ander moment. 

 

Namens de hele familie,           Raphael Smid, vader van Jaap. 
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Welkom 
 

Terug van eigenlijk nooit echt weggeweest: Frank de Goede. Na 

zijn buitenlands avontuur is Frankrijk en Duitsland gaat Frank 

spelen voor ons eerste team. 

 

Ook Yunus Kilic is weer terug bij SCA. Na een paar seizoenen bij 

andere clubs te hebben gespeeld gaat hij nu weer voor Antilope 

in het eerste team spelen. 

 

 

Toernooien 

Het seizoen is al weer een tijdje bezig. Als voorbereiding hierop zijn veel van onze leden 

naar toernooien gegaan.  

 

Only Friends Toernooi 
SCA heeft, met een team van eigen spelers en gasten, daar in de 

poule goud gewonnen.  

 

ParaGames Breda 
Als onderdeel van de ParaGames 2015 werd er dit jaar een 3x3 

toernooi gehouden. Daar heeft Walter met zijn team de finale gehaald. 

De wedstrijd om het goud tegen spelers van het Nederlands team ging 

helaas verloren. Het “A-team” ging met het verdiende zilver naar huis. 

 

Kick-off Tournament Köln 
Het 1e team heeft zich in Köln voorbereid op het 

eredivisietoernooi. Vrijdag 25 september zijn we 

om 14 uur vanaf de Hoogstraat vertrokken naar 

het kick-off toernooi in Keulen dat jaarlijks wordt 

georganiseerd door de Köln 99ers.  Speciaal voor 

dit toernooi is Jelmer van DOV Leeuwarden en het 

nationaal jeugdteam meegevraagd als gastspeler 

en extra center.  

 

Nadat we waren ingecheckt in het hotel in Keulen zijn we 

gezamenlijk Keulen ingegaan. Nadat we bij een restaurant wat 

hebben gegeten zijn we met de groep nog even op een terrasje 

gaan zitten. 

  

Zaterdag speelde wij de eerste wedstrijd tegen Shalom 

Rishon Lezion, uit Israël. We verloren deze wedstrijd mede 

doordat het voor veel de eerste wedstrijd was van dit 

seizoen, daarnaast speelden we voor het eerst met 

“slechts” 14,5 punten. 

  

De tweede wedstrijd van de dag was tegen de Köln 99ers 

II, deze wedstrijd ging al vele malen beter – maar helaas 

verloren we ook deze wedstrijd met 15 punten. Dat kwam 

met name door het zwakke spel in het laatste kwart. 

  

De derde wedstrijd wonnen we van de Viborg Dunkers, de landskampioen van 

Denemarken. Deze spannende wedstrijd is gewonnen met 1 punt verschil. 
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Door deze overwinning zijn we 3e geworden in onze 

poule. Daardoor mochten we zondag spelen tegen de 

Odense Hawks – nummer 2 van Denemarken.  
 

Deze wedstrijd begonnen we met een andere opstelling, 

maar deze ging niet heel soepel van start.  

 

Met de jeugd erin konden we goed terugkomen. Ondanks dat hebben we deze wedstrijd 

verloren met 5 punten.  

  

Het was een zeer gezellig en geslaagd toernooi, waarbij veel is geleerd. Een goed 

vooruitzicht op het nieuwe seizoen! 

By Frans van Breugel. 

 

Competities. 
Het nieuwe seizoen is van start gegaan. SC-Antilope heeft één team in de toernooidivisie 

C en één team in de eredivisie. Ons tweede team reist voor alle wedstrijden door de 

westelijke helft van Nederland  en spelen tussen Julianadorp en Middelburg.  

 

Het 1e team speelt bijna iedere week. Ze hoeft 

maar de helft van de wedstrijden het land in. Alle 

thuiswedstrijden spelen we in sportcentrum 

Galgenwaard.  

 

We kunnen daar ook gebruik maken van alle apparatuur (scorebord en 14-24 klok) van 

de “Cangeroes”. Daar zijn we super blij mee. Op zondag 18 oktober spelen we voor het 

eerst sinds lange tijd weer “thuis”. 

 

 

Verslag van de eerste wedstrijd van het 2e team 
Het 2de team van SC-Antilope is weer begonnen. Dit jaar  in de toernooi C divisie. Voor 

de eerste wedstrijd betekende dit zaterdagochtend weer vroeg op om af te rijden naar 

Middelburg.  

 

Met 3 nieuwe spelers en 3 oudere spe-

lers mochten we tegen ISR aantreden 

met onze nieuwe coach Aram.  

 

Het eerste kwart was duidelijk voor ISR 

met 24-2. Daarna zijn ze goed terug 

gekomen maar  verloren met 38 – 23. 

 

De 2de wedstrijd van de dag was tegen Leiden 2. De ploeg 

was al wat beter op elkaar ingespeeld. Na even spelen zijn 

ze gaan pressen.  

 

Hierdoor kwamen we gemakkelijk op voorsprong. Met rust 

was het 20-0.Hierna zone gespeeld om de break te oefenen.  

 

Het ging niet helemaal goed en moeten hier nog op trainen. Eindstand 36-2.  Was goed 

regelt in Middelburg. De laatste speler was op 9 uur weer thuis. 

 

By Aram Voerman. 
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Verslag van de eerste wedstrijden van het 1e team 
Sc-Antilope 1 is sinds lange tijd weer terug op eredivisie niveau. 

De eerste wedstrijd was tegen Devedo 1. Voor een aantal 

mensen was het hoge niveau zeer wennen.  

 

We werden verrast door de sterke verdediging van Devedo 

waardoor we het eerste kwart met 20-7 achter kwamen te staan.  

 

Met rust stonden we nog maar 7 punten achter. Na het derde 

kwart stond de stand op 34-44. Na vijf minuten in het laatste 

kwart stonden wij 16 punten achter, hierna werd doorgewisseld 

om de nieuwkomers ook wat van het niveau te laten proeven.  

 

Devedo heeft deze wedstrijd verdiend gewonnen. 

 

De tweede wedstrijd in de eredivisie was “thuis” tegen Only 

Friends.  

 

Iedereen, nou ja bijna iedereen, was ruim op tijd om te wennen 

aan onze nieuwe thuisbasis. Wennen aan de vloer, de borden, de 

zaal, het centercourt en de oranje belijning. 

 

Helaas was de kantine niet open, dus zonder koffie aan de slag. 

Only Friends liet zien hoe belangrijk is het is om als team aan 

elkaar gewend te zijn.  

 

Bij ons gaat dat steeds beter, we kunnen elkaar steeds vaker 

vinden. Natuurlijk gaat het niet altijd goed, maar er zit vooruitgang 

in.  

 

Deze wedstrijd hebben we niet gewonnen. De eindstand was 39–49. 

 

 
 

 

 

Nieuwsflitsen. 

Leden van SC Antilope zijn niet alleen actief op sportief gebied. In 

onderstaande nieuwsflitsen kun je lezen dat: 

 

 Marja is geslaagd voor de training Vertrouwenscontactpersoon (VPS), 

 Aram geslaagd is voor zijn coach-diploma en  

 Walter de toegang van zwembad Oude Rijn te 
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Negen VCP’s geslaagd 

 

 
 

Maandag 12 oktober hebben negen cursisten de training Vertrouwenscontactpersoon (VPC) met 
succes afgerond. De VCP’s zijn afkomstig van 6 Utrechtse verenigingen en vormen daar het 
aanspreekpunt bij seksuele intimidatie of ander grensoverschrijdend gedrag.  
 
De vertrouwenscontactpersoon verzorgt de eerste opvang bij een melding, verwijst cliënten door 
en rapporteert aan het bestuur. Daarnaast is de VCP voor de VSU het eerste aanspreekpunt 
binnen de vereniging in het kader van een veilig sportklimaat. 
  
Rol van de VCP 
De VSU en de Gemeente Utrecht hebben deze cursus medegefinancierd voor de Utrechtse 
sportverenigingen, met het oog op de verbetering van het sportklimaat en de acceptatie van 
minderheden zoals LHBT’s (lesbisch, homo, biseksueel, transgender). Tijdens deze cursus, die werd 
gegeven door Roel Petter van NOC*NSF, werd aandacht besteed aan de positie die de VCP inneemt 
wanneer er sprake is van een klacht. Er werd ingegaan op de adviezen en de verwijzingen die 
mogelijk zijn. Daarnaast werden er praktische gesprekstechnieken geoefend met behulp van een 
acteur. 
 
Bestuur 
Tevens was er aandacht voor de rol die de VCP inneemt richting het bestuur. Naast het rapporteren 
van meldingen, kan een VCP het bestuur ook (on)gevraagd advies geven en een bijdrage leveren aan 
het verbeteren van het sportklimaat binnen de vereniging. De VSU ziet de VCP als het eerste 
aanspreekpunt binnen de vereniging voor verbetering van het sportklimaat. 
 
Sport en Regenboog 
Tijdens de tweede bijeenkomst sloot Bep Timmer aan vanuit de NSA (Nederlandse Sport Alliantie). 
Zij vertelde over de emancipatie van LHBT's en maakte de VCP's bewust van casuïstiek rondom dit 
thema en de rol die zij hierin kunnen spelen. Ook liet ze een filmpje zien van de coming out van 
tophandballer Bernard Broekmann. 

https://www.youtube.com/watch?v=hNhzcfG2Xno
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Geslaagd! 
De VSU feliciteert Carolien Bouwman en Bert Diependaal van Hellas Utrecht, Elfi de Jong (Zwaluwen 
Utrecht 1911 – hockey), Simon Korthout, David Polak en Yo-Yi Pat van Sanshinkai Aikido Utrecht, 
Jolanda van der Linden (Turn4U), Virginia Straal (Top Judo Utrecht)  

 
en 

Marja Vlaanderen (SC Antilope) 
 

met het behalen van het certificaat en wenst hen heel veel succes toe binnen de vereniging! 
 
Netwerk VCP 
Door het met succes afronden van de cursus door bovenstaande 9 VCP’s is het netwerk van de 
VSU inmiddels uitgebreid naar 24 vertrouwenscontactpersonen die actief zijn bij Utrechtse 
verenigingen. Dit netwerk is opgebouwd sinds de VSU is gestart met het aanbieden van de cursus 
in 2013. 

 
 

Op de site van de Wheelchair Basketball Federation of India (WBFI) 
is onderstaand bericht over een bekende SCA-er te vinden: 

 

Arom Voerman 

Netherlands 

Aram Voerman, born as Datta Ram in Calcutta, India was left behind by his 

parents in a hospital as he had polio.  

People from Netherlands adopted Aram and introduced him to sports as a 

rehabilitation after which there was no looking back. He has several european 

titles in Swimming and Athletics. 

Participated in wheelchair basketball European championship, Euro league, member of 

wheelchair basketball National team in 2008, German division matches and final in National 

team in 2008. 

Now he is a professional and trained coach for wheelchair basketball 

and has conducted numerous clinics in Europe. 

 Manager of a op band, Aram visited India twice and trained players in 

wheelchair basketball from ISIC, New Delhi, CMC Vellore and other 

state players. 

 

 

http://www.hellasutrecht.nl/
https://hockey.zu1911.nl/site/default.asp
https://hockey.zu1911.nl/site/default.asp
http://utrecht.sanshinkai.eu/
http://turn4u.nl/
http://topjudoutrecht.nl/
http://www.sc-antilope.nl/
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In “Stad en Regio” gaat Walter met een app op stap om de toegankelijkheid van 

sportaccommodaties zoals het zwembad De Kromme Rijn in Utrecht in beeld te krijgen: 

 

 

 

 
 
 

 



   

 

8 

Onderzoek 
Onderstaande mail is binnengekomen bij het bestuur. Wij doen als club niet mee aan dit 

onderzoek, maar je kunt natuurlijk zelf wel meedoen. 

 

 

Vanuit de Haagse Hogeschool doen we onderzoek binnen rolstoelbasketbal. 
 
Via deze mail willen we kijken naar een mogelijke samenwerking voor het project “de 
perfecte sportrolstoel” en SC Antilope.  
 
Dit project loopt 4 jaar en is gestart in 2013. We proberen de interactie tussen de atleet 
en de rolstoel te optimaliseren zodat de prestatie binnen rolstoelbasketbal toeneemt.  
 
De afgelopen 2 jaar hebben we mede dankzij jullie deelname aan diverse metingen al 
twee wetenschappelijke artikelen internationaal gepubliceerd. 
 
Op basis van de voorgaande metingen hebben we een testcircuit ontwikkeld waarmee 
we met sensoren op de rolstoel goed zicht krijgen op de mobiliteitsprestatie van een 
speler.  
 
Denk daarbij aan de (top)snelheid, draaisnelheid, verschil rechts- en linksom draaien 
etc. Om deze test in een breder veld toe te passen is het noodzakelijk dat de test valide 
en betrouwbaar is. Hiervoor zouden we graag jullie medewerking vragen. De huidige 
nationale teams die nu in Worcester strijden om de Europese titel en tickets naar Rio 
zullen ook in dit onderzoek participeren.   
  

Wat houden de metingen in? 
  
Meting 1: Krachtmeting en maken van foto’s en video’s  (10-20 min) + het afleggen van 
een vaardigheidstest waarin 15 onderdelen worden getest (10-15 min). De intensiteit is 
te vergelijken met een warming-up.  
  
Meting 2 (maximaal 2 weken later onder dezelfde omstandigheden): Nogmaals de 
vaardigheidstest afleggen (15 minuten inclusief sensoren plaatsen). 
  
Het is van belang dat de metingen maximaal twee weken uit elkaar liggen, het streven 
is een tussenperiode van 1 week. Ideaal gezien zouden we enkele trainingen kunnen 
bijwonen en de hertest in de volgende training doen.  
 
Het testcircuit neemt ongeveer een half basketbalveld in beslag, dit kan dus van invloed 
zijn op uw training als we daar eventueel kunnen meten. Houdt u daar alstublieft 
rekening mee.  
  

Wat levert u het op? 
  
Voor de spelers en u als trainer is het van belang om inzicht te krijgen in het rolstoel 
rijgedrag van de speler. Na afloop zullen wij u en de speler een rapport sturen met deze 
informatie.  
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Uitnodiging 
Na een grondige verbouwing, 2 verhuizingen naar en van de Paranadreef is “de 

Hoogstraat weer terug op het vertrouwde adres, de Rembrandtkade. Als je wilt zien hoe 

het gebouw er na de verbouwing uitziet ben je welkom op zaterdag 31 oktober 2015. 

 

 

Open huis De Hoogstraat 
 

Zaterdag 31 oktober 2015, 13.30 tot 17.30 uur 
 

U bent van harte welkom bij het open huis van De Hoogstraat Revalidatie in het 
vernieuwde pand aan de Rembrandtkade 10 in Utrecht. 

 
Graag laten we u zien hoe mooi het gebouw is geworden en wat De Hoogstraat 

op het gebied van revalidatie te bieden heeft. 
 

Van 13.30 tot 17.30 uur kunt u deelnemen aan rondleidingen door het gebouw. 
  

Ervaar tijdens het open huis hoe modern, professioneel en gastvrij De 
Hoogstraat is voor revalidanten, familieleden en vrienden.  

 
Wilt u iemand meenemen naar het open huis? Dat kan. U hoeft zich van tevoren 

niet aan te melden. 
 
 
 
 
 

 

 

 

Website 
Op 1 november wordt de nieuwe website van Sc-Antilope gelanceerd. Aram en Frank 

hebben hard gewerkt om de website in een modern jasje te steken.  En ze zij nog niet 

helemaal klaar, maar blijven doorgaan om er een geweldig visitekaartje voor de club van 

te maken. 
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Agenda 
 

Nog even alle belangrijke data op een rijtje:  

 

 

 

 

27 dec 

 

       
Toernooi in Dendermonde, België 
 

 

eind mei 
 2e BDO sponsortoernooi 

 

4 juni 
25ste ste internationale rolstoelbasketbal toernooi van JBC/Noorderhaven = NASI-
toernooi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Wil je zelf iets voor de nieuwsbrief willen bijdragen,  

dan is je input van harte welkom.  

 

Stuur het naar ons op:  

  

info@sc-antilope.nl 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@sc-antilope.nl

