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Op weg naar 
meer participatie
Voor je ligt weer een vers gedrukte editie van 
de Vriendschap. Het is een zeer divers nummer 
waarin jullie worden geïnspireerd door bijzon-
dere verhalen. Maar ook staan we stil bij het 
overlijden van Hugo Schortinghuis.

Hugo was een zeer toegewijd lid binnen de 
BVKM. Namens het bestuur willen wij al zijn 
dierbaren nogmaals heel veel sterkte toe-

wensen. Hugo zal altijd in onze herinnering blijven.

Op het moment dat ik dit artikel schrijf, wisselt het 
weer zich af met zonnige en onstuimige momen-
ten. Daar waar we in Nederland staan te popelen 
om de zomerkleding aan te trekken en naar buiten 
te gaan, laat het weer dit niet altijd toe. De codes 
geel en oranje passeren dagelijks de revue. Want in 
Nederland is men graag voorbereid op wat komen 
gaat… 

Naar mijn mening kunnen we never nooit op alles 
voorbereid zijn, maar afgelopen week ervaarde ik 
dit anders. Zo arriveerde ik bij mijn nieuwe baan, 
waarin mijn omgeving wel goed voorbereid leek 

te zijn. Voorbereid door de aanwezigheid van een 
kluisje op lage hoogte, een handig krukje, maar ook 
simpelweg door “gewoon” te zijn. Eenieder leek zich 
te beseffen dat ik net als ieder ander ben en geen 
‘special treatment’ wil en nodig heb, met uitzon-
dering van mijn eigen stoel. Oftewel, onze maat-
schappij lijkt meer voorbereid te zijn op diversiteit 
en inclusie. Dit is iets heel positiefs en wat dus ook 
betekent dat we op de goede weg zijn naar (meer) 
participatie. Laat dit voor de BVKM een extra trig-
ger zijn onze doelen en activiteiten, #grootverhaal, 
te blijven voortzetten. Samen en overal! 
 
Wil je meer lezen over participatie? Lees dan gauw 
verder! Hopelijk dit keer zonder weeralarm, maar 
met een lekker zomers drankje in de zon.

Hartelijke groet,

Ellen Brouns
Namens bestuur BVKM
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Onze belangenvereniging vierde onlangs 
haar 45-jarig jubileum. Een feestelijke dag 
waarbij we veel leden hebben mogen verwel-
komen. Verderop in deze editie hebben we 
daar een mooie bijdrage van gemaakt met 
o.a. een terugblik van de jubileumcommissie 
én reacties van diverse leden. 

Wat mij verder ook persoonlijk opviel, was 
de gemoedelijkheid die er de hele dag 
heerste. Begrijp me niet verkeerd, dit 

klinkt nogal cliché, maar ik wil ’t toch even benoe-
men. Het is misschien een dag zoals vele van ons 
ook zouden kunnen beleven bij hen of haar eigen 
(sport)vereniging. Natuurlijk gaat de vergelijking 
tussen bijvoorbeeld een sportvereniging en onze 
belangenvereniging niet helemaal op, dat klopt, 
maar ik heb ’t dan met name over de ontspannen 
sfeer en de vrijblijvendheid. Je was niet verplicht 
om aan iets mee te doen, je had zelf de vrijheid 
om te gaan en te staan waar je wilt.

Op diverse plekken zag je dan ook verschillende 
groepjes ontstaan. De ene groep genietend van 
een drankje, de andere voetballend bij de grote 
schuur. Dan zag je daar weer wat mensen infor-
meren bij een stand op de minimarkt, of  
misschien even tot rust komen door een ‘rondje’ 
te doen rondom de boerderij. Hier en daar zoch-
ten de ouders elkaar op. Velen zijn wellicht ook 
buiten de vereniging bevriend met elkaar, terwijl 
deze dag ook ruimte bood voor een eerste kennis-
making. Deze voorbeelden zie je in mijn beleving 
ook terug bij bijvoorbeeld je sport-, muziek- of 
oudervereniging.

Ikzelf ben al vanaf m’n 7e lid van onze voetbal- 
vereniging (Blauw-Wit Hees), jaja 😉.
Mijn hele familie loopt daar eigenlijk rond. Is het 
niet voetballend dan is het wel als vrijwilliger en/
of toeschouwer. Zelf voetbal ik al 20 jaar niet meer 
maar nog steeds zit ik bij ons vriendenteam. We 
hebben ’t ontzettend gezellig met elkaar … en dan 
vooral de 3e helft 😉. Maar ik besef me ook regel-
matig – bij weekendjes weg met ons team – hoe 
belangrijk zij eigenlijk zijn en dat we al zolang 

Verenigingsleven
VAN DE REDACTIE

© UNISPORT

bevriend zijn met elkaar. Sommige jongens voet-
ballen al sinds de F-pupillen samen, en dat is erg 
bijzonder.

Maar buiten al deze gekkigheid zijn er ook mo-
menten dat er op een zondagmiddag (na een 
voetbalwedstrijd) even serieus ‘geluld’ wordt met 
elkaar. Dat kan alleen als je elkaar heel erg ver-
trouwd maar ook omdat je weet dat daar niet 
flauw over gedaan word. Dat is erg prettig.

De strekking van mijn verhaal is dat lid zijn van een 
vereniging heel erg fijn en belangrijk kan zijn. Juist 
voor ons kan dat een waardevolle aanvulling zijn 
op je leven, omdat je veel mensen leert kennen, 
waardoor er vriendschappen (kunnen) ontstaan, en 
dat voor lange tijd. Natuurlijk is dat soms makkelij-
ker gezegd dan gedaan. Je zult misschien onzeker 
zijn als je ergens voor ’t eerst binnenloopt, en je je 
afvraagt “kan ik dat wel?”, maar uiteindelijk zien 
de mensen vooral wie jij bent én hoe goed je in iets 
bent.

Rest mij nog om jullie namens de redactie een  
fijne zomer te wensen! 

Veel leesplezier,

Dave Jacobs
Hoofdredacteur
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Ik ben Roos Rijnbeek, 20 jaar en ik studeer 
Communicatie & Multimedia Design aan de 
Hogeschool Utrecht. Sommigen van jullie 
zullen mij misschien kennen van het voet-
ballen en sportactiviteiten of andere bijeen-
komsten. Zo ben ik ook 2 jaar geleden mee 
geweest naar The World Dwarf Games in 
Canada. Daarnaast houd ik ook van theater 
en ben ik ook een grote fan van reizen. 

S inds kort ben ik gevraagd om mij bij het 
bestuur van de BVKM aan te sluiten. Naar 
aanleiding van een gesprek ‘’hoe is het met je 

en wat ben je nu aan het doen?’’, vertelde ik dat ik 
op dit moment communicatie studeer. Het bestuur 
zocht nog iemand met een dergelijke achtergrond. 
Mijn reactie was hierop dat ik mij graag hiervoor 
wilde inzetten!  
 

Steentje bijdragen 
Ik heb zelf de groeistoornis achondroplasie 
en ben al sinds dat ik mij kan herinneren 
lid bij de BVKM. Na jaren meedoen aan 
activiteiten met volop plezier en enthou-
siasme, vind ik het erg leuk dat ik nu een 
steentje kan bijdragen aan onze vereniging.   

Takenpakket
Maar nu denkt iedereen vast, ‘’wat ga je 
dan doen?’’ Mijn taak is eigenlijk dat ik de 
tussenpersoon ben tussen het marketing-
bureau RMIC en jullie, de BVKM. Daarnaast 
zal ik mij ook richten op het bedenken van 
nieuwe, leuke concepten. Bovendien ga ik 
me ook verdiepen in wat jullie vooral willen 
zien. Dat kan zijn voor de ‘Vriendschap’, de 
website, Instagram etc. 

Ik wil graag een oproep doen
Hebben jullie leuke ideeën voor bijvoorbeeld de 
‘Vriendschap’ of website?  
Stuur dit dan naar mij toe via onderstaand 
mailadres. 

Samen kijken we ernaar uit om de BVKM de  
vereniging te houden waar we trots op zijn!

Heb je content om aan te leveren of een 
algemene vraag? Dan kan je deze mailen naar: 
communicatie@bvkm.nl. 

EVEN VOORSTELLEN…

Roos Rijnbeek
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Eén keer vaker liefhebben, 
hen die ons zijn ontgaan, 
opdat de herinnering blijft leven, 
opdat we niet vergeten 
wat zij voor ons hebben gedaan. 
 
Eén keer vaker denken, 
aan die verleden tijd, 
die zelfs in het heden, 
in de wereld om ons heen 
voor altijd zichtbaar blijft. 

Dit waren de laatste twee laatste coupletten van 
Maureen de Witte die door de microfoon galm-
de en de indrukwekkende twee minuten stilte op 
de Dam doorbraken. Nog nooit heb ik deze twee 
minuten stilte zo bewust ervaren als het moment 
dat ik samen met Stephanie aanwezig mocht zijn 
op de Herdenkingsplechtigheid bij het Nationaal 
Monument op de Dam. 

Ik was al erg ontroerd tijdens de herdenkingsdienst 
in De Nieuwe Kerk, door de mooie muziek en de 

betekenisvolle getuigenissen. Na deze dienst liep 
ik, met een licht opgelaten gevoel, door de Ere-
haag naar de Dam alwaar de plechtigheid zou 
plaatsvinden. Zittend op de eerste rij verwerkte ik 
de ene indruk na de andere. Beiden mochten we 
een vriendelijk knikje van het Koningspaar ontvan-
gen terwijl ze ons passeerden. 

Maar wat mij vooral is bijgebleven en wat belang-
rijk is om te blijven beseffen, is dat de hedendaag-
se vrijheid die we mogen ervaren in Nederland niet 
vanzelfsprekend is. Dat we ons bewust blijven van 
hoe waardevol deze vrijheid is en dat we hier met 
respect mee om blijven gaan. Elke dag krijgen we 
een nieuwe kans om ons zelf te laten gelden.

Ik ben trots dat ik hier samen met Stephanie  
namens de Belangenvereniging van Kleine Mensen 
bij heb mogen zijn.

Ellen Brouns en  
Stephanie Hendriks

Herdenkingsplechtig-
heid op de Dam

HERINNEREN: 4 & 5 MEI

de Vriendschap  •  2e editie 20195



Katan is weliswaar zwaar invalide – hij zit in 
een fietsrolstoel – maar hij laat zich niet uit 
het veld slaan. Hij staat te boek als ‘iemand 

met veel energie, uitstekende geestelijke vitaliteit 
en humor’. Katan beheerst zes talen, is beëdigd 
tolk, heeft een boekhouddiploma en werkt als eco-
noom. Bovendien geeft hij privéles aan huis aan 
kinderen met leerproblemen.

In 1929 stapt Katan in het huwelijksbootje met de 
acht jaar oudere Julia Sophia Elze. Niet veel later 

komt zoon Alphons ter wereld. Tot 1941 heeft hun 
zoon er geen idee van dat zijn ouders Joods zijn, 
want het gezin is volledig geassimileerd.
Toch lijden zij – inmiddels verhuisd naar Leeuwar-
den – evenzeer onder de anti-Joodse maatrege-
len, die elkaar in snel tempo opvolgen. “Van de ene 
op de andere dag mocht ik niet meer met de bu-
ren praten en niet meer met moeder in de parken 
wandelen”, vertelt zoon Alphons in zijn memoires.

Alexander Katan was 
proefkonijn van de 
nazi’s
Alexander Katan komt uit een Rotterdams gezin van een stoffenhandelaar met acht kinderen. 
Als hij een jaar of 4 is, blijkt hij aan rachitis te lijden. Door deze botaandoening, ook wel Engel-
se ziekte genoemd, vergroeien zijn benen en kan hij bijna niet lopen. Hij wordt niet langer dan 
1 meter.

HERINNEREN: 4 & 5 MEI



‘Misdadiger’
Zijn vader mag thuis geen les meer geven aan 
niet-Joodse kinderen. Katan en zijn vrouw wei-
geren uit protest de door de bezetter verplicht 
gestelde Jodenster te dragen.

Op 29 juli 1942 – het gezin zit net aan het avond-
eten – stopt een overvalwagen van de Neder-
landse politie voor de deur om vader als een soort 
misdadiger op te halen. “Vader moest mee, zonder 
enige bagage, zelfs zonder zijn invalidenwagentje. 
Het was het laatste wat ik van hem heb gezien. Ik 
voelde niets en toch alles. Verbijstering dat dit mijn 
vader werd aangedaan, wanhoop, leegte, woede 
ook, schaamte vanwege die overvalwagen.”

Katan wordt opgesloten in de gevangenis in Leeu-
warden. Op 25 september 1942 brengt de mare-
chaussee hem over naar Kamp Amersfoort. Het 
kamp zit vol politieke gevangenen, verzetsmensen, 
geestelijken. Je kunt er beter niet opvallen, als je 
klappen wilt vermijden. In Amersfoort worden ook 
Joden opgesloten, vooral degenen die zich niet 
aan de regels hebben gehouden. Ze worden er af-
schuwelijk behandeld. Doodgeknuppeld, zoals de  
 

Amsterdamse wethouder De Miranda, of opgehan-
gen, zoals de student Bernd Sanson. Katan valt op 
én is Jood... Toch behoort hij tot de overlevenden 
die op transport gaan naar Mauthausen, waar 
hij op 7 november 1942 wordt geregistreerd. Naar 
verluidt worden zo’n vierhonderd Joden in de eer-
ste oorlogsjaren vanuit Amersfoort afgevoerd naar 
Mauthausen. Vrijwel niemand overleeft.

Degeneratie
Mauthausen is vooral berucht vanwege het lood-
zware werk en de mishandelingen in de steen-
groeve. Maar Katan – gevangene 13.992 – wekt 
de interesse van de Rassenforscher, de ‘rassenon-
derzoeker’. De nazi’s beschouwen zijn vergroeide 
benen en kleine gestalte als bewijs voor de dege-
neratie van het Joodse ras.

In Gusen, het bijkamp van Mauthausen, ondergaat 
Katan drie maanden lang medische experimen-
ten. Op 27 januari 1943 wordt hem een dodelijke 

fenolinjectie in het hart toegediend. Onmiddellijk 
daarna wordt Katan ‘skelletiert’, zodat weten-
schappers aan de SS Akademie in Graz hem ook 
na zijn dood kunnen bestuderen. Om de waarheid 
te verdoezelen noteren de nazi’s als doodsoorzaak 
een slijmbeursontsteking. Zijn vrouw Julia is dan 
al overleden. Ze is via Ravensbrück naar Auschwitz 
afgevoerd en daar op 29 november 1942 direct na 
aankomst vergast.

Zoon Alphons overleeft de oorlog. Pas in 1994 kan 
hij de moed opbrengen om Mauthausen te bezoe-
ken. Hij ziet er tot zijn schrik foto’s van zijn vader 
‘tentoongesteld’. Eén toont hem naakt, een andere 
foto zijn skelet. “Dat was zo vernederend”.

Pas na een lange strijd slaagt zoon Alphons erin 
de foto’s verwijderd te krijgen en de negatieven te 
ontvangen. In 2012 brengt hij een boek over zijn 
ouders uit (‘Slagboom tussen dood en leven’) en 
plaatst hij een herinneringsteen voor het huis aan 
de Transvaalstraat in Leeuwarden. Een graf van 
zijn vader is nooit gevonden. ¢

Bron: AD / Remco Reiding / 16 mei 2019

“ Vader moest mee, zonder   
 enige bagage, zelfs zonder  
 zijn invalidenwagentje ”
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6 april 2019 ...... deze datum zal ik niet snel vergeten. 45 jaar BVKM, een dag wel wat aan de 
frisse kant maar zonnig. Een dag vol activiteiten, voor iedereen wat, maar vooral een dag 
waar velen aanwezig waren en het belangrijkste ...... veel plezier en leuke activiteiten.

De jubileumcommissie, Elise, Angelique, 
Klaas en ik, hadden geprobeerd er een 
mooie dag van te maken. De lezing van Dr. 

Verhoef, ( die komt binnenkort digitaal) de mini-
markt met bedrijven als Blijleven Design, Maijers 
autotechniek, ’t Mannetje fietsen, Emtek en Auf 
Augenhoehe, het kunstwerk wat mede gemaakt 
werd door Jeroen Pronk, de organisaties Dirk Kuyt 
Foundation en de Lucille Werner Foundation, een 
ruiltafel en uiteraard onze eigen sportcommissie.

Als je goed om je heen keek, zag je kinderen die op 
een leuke wijze geschminkt waren. DJ Timmy die 
ons een uurtje liet feesten en tot slot de barbecue.
De goede verzorging van de medewerkers van de 
Boerinn voor de lunch en barbecue. 

Fijn dat ik met velen gesproken heb, met ouders, 
kinderen en jongeren die – je moest soms echt 
uitkijken – op de skelters en fietsen, behoorlijk snel 
voorbij reden. Had ik dit 45 jaar terug verwacht, 
nee echt niet, maar nu vind ik het fijn dat de BVKM 
nog steeds bestaat. Dat wij een steun kunnen 
zijn voor iedereen die onze hulp nodig heeft, die 

gewoon even een kort gesprekje of via de sociale 
media een steuntje in de rug nodig hebben.

Ik merkte op de jubileumdag dat dit heel erg op 
prijs wordt gesteld en onze belangrijkste pijler is, 
uiteraard met alle activiteiten die georganiseerd 
worden.

Ik hoop velen weer te mogen ontmoeten bij de an-
dere activiteiten die het komende jaar nog plaats 
zullen vinden. 

Met de foto’s die gemaakt zijn door Elise en haar 
moeder, kunnen wij terug kijken op een mooie 
jubileumdag. 

Met vriendelijke groet,

Lenie Matton
Namens de jubileumcommissie

Terugblik jubileumdag
BVKM ACTIVITEIT
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APPT speciaal 
te gast op het 
45-jarig jubileum
De Association des Personnes de Petite Taille 
– de Franse belangenvereniging voor klei-
ne mensen – heeft sinds 2016 de wens om 
een prominente plaats te krijgen binnen het 
Europese landschap van verenigingen voor 
kleine mensen. Hier zijn meerdere redenen 
voor.

We brengen namelijk op deze manier 
onze eigen waarden over binnen Euro-
pa en leren ook veel van onze partners 

in het buitenland kennen. De ouderbijeenkomst 
georganiseerd in januari 2019, het tekenfilmproject 
waarin groeistoornissen worden uitgelegd of an-
dere videobewerkingen, zijn hier voorbeelden van. 
Deze zijn namelijk door onze Europese partners 
geïnitieerd en daar zijn wij heel trots op.
We zijn er ook trots op om met onze Europese 
partners onze relatie met de Franse Medische Be-
roepsgroep – het DNA van onze jaarlijkse conven-
tie en ook de drijvende kracht van onze fondsen-
werving campagnes – te kunnen delen.

Op 6 april 2019 werd de APPT door president 
Stephanie Hendriks en secretaris van Internatio-
nale Betrekkingen Ellen Brouns uitgenodigd om 

het 45-jarig jubileum van de BVKM bij te wonen. 
Op dit evenement waren bijna 150 mensen vanuit 
heel Nederland aanwezig. Het was een groene 
en zeer feestelijke setting. Na de ontvangst met 
koffie was ik enthousiast over een toespraak over 
de mijlpalen van de geschiedenis van de BVKM. Ik 
was verheugd om de oprichter van de vereniging 
te ontmoeten, die overigens vandaag de dag op 
zeventigjarige leeftijd nog steeds erg actief is en 
ook tot op heden voor de lokale delegatie verant-
woordelijk is. 

Er werden vervolgens twee kinderartsen verwel-
komd die gespecialiseerd zijn in achondroplasie. 
Het leek op onze eigen congrespresentaties. Ver-
volgens werd er na een snelle Hollandse lunch een 
ideeënmarkt geopend. Wat was dat mooi! Vijftien 
stands waren hier aanwezig, waaronder een stand 
voor fietsaanpassingen, een stand voor auto-aan-
passingen en twee stands voor kledingaanpas-
singen. Ook werd er veel aandacht besteed aan 
sport. Spelletjes en activiteiten waren de hele 
middag beschikbaar voor de kinderen en tenslotte 
heeft de markt plaats gemaakt voor een geweldi-
ge barbecue en een feest met een DJ.

Ondanks de taalbarrière was ik zeer opgetogen 
om dit evenement mee te mogen maken. Het was 
prachtig om te zien dat de ogen hier dezelfde 
kant op staan, net als bij ons. Ik ben overigens niet 
alleen teruggekomen: ik ben verheugd om aan te 
kondigen dat het bedrijf ‘t Mannetje’ aanwezig zal 
zijn op de APPT conventie van 7 tot 10 juni 2019 in 
Dourdan.

Othmane El Jamali
Président de l’APPT

INTERNATIONAAL
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Ik vond het heel erg leuk tijdens de jubileumdag om mijn vriend Mitch weer te zien.  
We hadden onze hoverboards mee genomen en mochten in één van de stallen racen, dat 
was erg leuk. Ook vond ik het leuk om het graffiti schilderij mee te maken en mijn naam 
daarop te schrijven. Gelukkig was het best mooi weer dus kon ik lekker buiten spelen in de 
zandbak.

Toen dj Tim kwam werd het een echt feest en hebben we met zijn allen gedanst en de 
polonaise gelopen, dat was superleuk! Daarna lekker eten bij de bbq. Toen was de dag echt 
voorbij, en ben ik in de auto in slaap gevallen. 

Dank je wel voor de leuke dag!!

 

Indrukwekkend,

warm en contact met jong en 

oud. De jongsten onder ons konden 

zich vermakelijk uitleven, waardoor 

de ouderen wel uit moesten kijken voor 

hun enkels. De toegankelijkheid was niet 

optimaal voor de ouderen en de rolstoelers.

Ik zie de jonge leden als toekomst voor BVKM; 

de oudere leden hebben al gedaan met het 

resultaat dat bij 45 jaar BVKM te zien en te 

ervaren is. Op naar de 50ste jubileumdag 

2024.

Vriendelijke groet!

Ik vond het een leuke dag en goede locatie. Het was voor alle 
leeftijden. Lezing, kraampjes en later in de middag kwam 
er nog een dj en kon er lekker gedanst worden. De dag werd 
goed afgesloten met een bbq. 

Het was gezellig om iedereen weer te zien.

 Stavros 

 Giannakopoulo
s 

 MEREL 

 VAN HOOF 

 ARDA HOEVE 

Enkele reacties van de jubileumdag

“

“

”

”



 Pierre & Sandy 

 lenie matton 

 

Een hele mooie dag 

die ik niet snel zal vergeten.  

Jong en oud was aanwezig. Een mooie 

lezing van Dr. Verhoef, leuke stands op 

de minimarkt, feesten met de DJ en dan de 

barbecue. 

Mooi weer en de jongsten onder ons hebben zich 

vermaakt met allerlei soorten skelters en wij 

ouderen moesten echt uitkijken voor onze enkels! 

Een mooie dag met mooi weer.

Angelique, Elise, Klaas en alle andere 

vrijwilligers en de medewerkers van de 

Boerinn, die ons geholpen hebben, 

bedankt voor jullie inzet.

Voor Pierre (4 met AP) en mij (42 zonder AP) was de jubileumdag een mooie dag.
We werden meteen al feestelijk ontvangen door Lenie, met vlaggetjes, een prachtige pin 
en een cakeje ter ere van het 45-jarig bestaan. Op een prachtige locatie, de Boerinn.

Ik voelde mij als moeder op verschillende momenten bijzonder gezegend, dat anno 2019 
al zoveel ontwikkeld is en wordt om de levenskwaliteit van kleine mensen te verbeteren. 
De sportstands, de kledingstands, de auto en de fietsen gaven me een goed beeld van 
wat er allemaal al beschikbaar is om het leven van kleine mensen comfortabeler te 
maken en om gelijkwaardig deel uit te maken van de maatschappij. 

Hoewel Pierre nog niet echt contact maakt met de andere kinderen, was dit een dag 
waarop hij lekker met Cato en Silke heeft lopen graven in de zandbak. En ondertussen 
snackten de mama’s met een lekker glaasje wijn in de zon ;) Héérlijk!

We hebben genoten! 

“

“

“

”

”

”







#grootverhaal
van Annemarijn van Dalen

Om het leed te verzachten en een moge-
lijk spijtgevoel voor te zijn, vertel je jezelf 
wat relativerende woorden, zoals ‘’Maar 

iedereen heeft dromen,’’ ‘’Wie vult dan deze 
tabelletjes in?” en “Ik heb helemaal geen tuba”. 
Om vervolgens op kantoor toch weg te dromen bij 
uitverkochte concertzalen en luid applaus. Maar ja. 
Onbereikbare droom. Die moet onbereikbaar blij-
ven. Helaas bloemenvaas. Zo werken die dromen 
eenmaal. Daarbij was het nu al te laat.  
 
Mij overkwam hetzelfde. Er kwam weliswaar geen 
tuba aan te pas, maar wel een droom om iets te 
worden wat ik waarschijnlijk toch nooit kon berei-
ken: (top)sporter. 

Tegenslag 
Peutergym, zwemmen, tennis, korfbal: mijn hele 
jonge leventje had ik de sportieve genen in mij 
geactiveerd. Vanaf mijn 13e begon mijn plezier in 
sport echter langzaam te verdwijnen. Door mijn 
dubbele scoliose en daardoor geringe lengte (1.48 
en een half) werd ik bij korfbal vaak weggestopt in 
een laag team onder het mom van ‘’de selectie is 
voor talent, de recreatie voor vriendjes en vriendin-
netjes’’. Excuseert u mij even. Dat ik toevallig een 
scoliose en een nekvergroeiing heb, betekent niet 
dat ik van plan ben om als een zandzak op het 
veld te staan en een beetje te keuvelen over het 
nieuwe kapsel van Zac Efron, terwijl mijn tegen-
stander een doelpunt maakt. Ik wilde winnen en 
goed spelen. 

Hoe ouder ik werd, hoe lastiger het werd om me-
zelf te bewijzen tussen alle lange mensen. Toen 
ik 13 was mocht ik met een ander meisje selectie-

training doen voor een hoger 
team. Na drie weken keihard 
te hebben getraind, kwam 
de coach tot de verrassende 
conclusie dat ik in drie weken 
geen 40 centimeter zou 
groeien. Ze koos voor L. Was 
L beter? Nee! Was L langer? 
Ja! Wilde ik de coach eigen-
handig met een mooi boogje 
door de korf gooien? Driewerf ja!

Ik vond het niet jammer dat ik gestopt was met 
korfbal, maar wel jammer dat ik geen sport meer 
had. Mijn sportiviteit was niet verdwenen, maar de 
geschikte sporten raakten wel een beetje op. 

Paralympische sport
Topsport was voor mij dus die onbereikbare tuba- 
droom. Ik wilde wel, maar ja, dat lukte toch nooit, 
want ik heb scoliose, een nekvergroeiing, een doof 
oor en een linkeroog dat ook niet helemaal doet 
wat de bedoeling is. Totdat ik een paar jaar gele-
den de huldiging zag van Paralympische sporters. 
Toentertijd was de Paralympische sport voor mij 
nog een klein mysterie op zich, maar toen de spor-
ters zo de zaal binnen liepen en reden, dacht ik: 
ooit sta ik daar ook. Geen idee hoe ik dat voor el-
kaar zou gaan krijgen: ik deed op dat moment niet 
eens aan sport, maar ik had toch wel even mooi 
tegen mezelf gezegd dat ik dat zou gaan doen. 

Er verstreek tijd en langzaam vergat ik wat ik in 
mezelf had gedacht. In het regulier kon ik nog 
steeds geen sport vinden zonder dat ik mijn nek 
erbij zou breken of als opvulling zou dienen. Squa-

Herken je het moment dat je stilstaat bij wat je doet en concludeert dat 
het eigenlijk niet is wat je écht wilt doen? Zo kan het zomaar gebeuren 
dat je op de fiets zit op weg naar een kantoorbaan en dan opeens denkt 
aan hoe je de wereld had willen veroveren als professionele tubaspeler. De 
realiteit leert echter dat je onderweg bent naar een stapeltje nota’s die 
wachten om verwerkt te worden op een weinig virtuoze manier.
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shen met mijn vader was wel heel gezellig, maar 
het voldeed niet aan mijn sportwensen. Inmiddels 
was ik 17 en ik sleet heel wat momenten met het 
Googelen naar sportieve mogelijkheden. Door de 
zoekterm ‘sporten voor korte mensen’ kwam ik, u 
raadt het al, bij de website van de BVKM uit. In 
eerste instantie dacht ik dat ik geen lid kon wor-
den, omdat scoliose geen groeistoornis is, maar 
toen kwam ik erachter dat ik keurig binnen de 
maximale lengtegrens viel. Ik nam contact op met 
Risal en zo geschiedde. Ik was blij dat ik bij de 
BVKM onder andere weer een mogelijkheid had 
gevonden om te kunnen sporten, zonder dat ik 
heel veel hinder van mijn lengte zou ondervinden 
of erop afgerekend zou worden. 

Classificatie 
Vorig jaar startte ik ook met tafeltennis, omdat 
mijn lengte daarbij niet veel zou uitmaken. Na nog 
wat internetsessies kwam ik terecht op de site van 
NOC*NSF. Ik las over classificaties, talentdagen en 
opeens leek mijn onbereikbare droom een stukje 
meer bereikbaar. Een wereld van parasport, maar 
vooral van mogelijkheden ging voor mij open. Ik 
stuurde een mail voor een classificatie en ik zou 
worden geclassificeerd op Papendal. Ik vroeg me 
af of ik wel ‘gehandicapt’ genoeg was voor pa-
rasport. Of scoliose erg genoeg was. 

Dat was wel een vreemde ervaring. Ik had mezelf 
namelijk nooit gezien als iemand met een be-
perking. Ik heb een heel erg zeldzaam syndroom, 
maar gehandicapt? Nee joh. Op dat moment wilde 
ik echter heel graag laten zien dat ik wel degelijk 
lichamelijk minder kon, want anders viel ik buiten 

de boot in het regulier én bij de para. Gelukkig 
kwam het zover niet en kreeg ik gewoon fijn een 
classificatiekaart met handicapsklasse 9. Ter infor-

matie: para is het Latijnse woord voor ‘naast’. Het 
is een dus een sportaanbod dat bestaat naast het 
reguliere sportaanbod. 

Doorzettingsvermogen 
Tijdens die classificatie gebeurde iets wat ik al 
jaren niet meer had meegemaakt. De technisch 
classifier en tafeltennistrainer Gerard Dijkland 
zei dat ik talent had. Dat hij iets in me zag en hij 
me tafeltennis zou gaan leren. Ik, compleet met 
scoliose en een nekvergroeiing, bleek een talent te 
zijn. Een TALENT. Het voelde alsof er in de deur van 
schokbeton een kiertje ontstond. De deur naar mijn 
droom bleek toch niet potdicht te zitten. Ik moest 
terugdenken aan wat ik in mezelf had gedacht 
een paar jaar eerder. Het was eerlijk waar een van 
de meest inspirerende avonden van mijn leven. 

Na een Paralympische Talentdag, een vervolgtrai-
ning op Papendal, train ik inmiddels sinds oktober 
bij het Regionaal Trainings Centrum Paratafel-

“ Opeens leek mijn    
 onbereikbare droom een   
 stukje meer bereikbaar ”

lees verder op de

volgende pagina

FOTO THEO BENSE & ROB DE RUITER

de Vriendschap  •  2e editie 201915



tennis in Rotterdam. Ik ben toen ook begonnen 
met het spelen van toernooien en volgend seizoen 
promoveer ik naar de 4e klasse, waardoor ik in één 
seizoen twee klassen omhoog ben gegaan. In de-
cember heb ik, samen met onder andere BVKM-lid 
Ivana, mogen deelnemen aan een trainingsstage 
op Papendal. 

Na hopelijk 5 juli mijn VWO-diploma in ontvangst 
te mogen nemen, wil ik volgend jaar meer gaan 
trainen om mezelf beter te kunnen ontwikkelen en 
hopelijk snel te kunnen groeien als tafeltennisser. 

Al kom ik nooit in een nationale selectie, dat 
maakt dan niet meer uit. Het gaat erom dat ik dan 
het maximale wat mogelijk is, bereikt heb. Dat ik 
in mezelf geloofde en gewoon de stoute schoenen 
aantrok om contact op te nemen met NOC*NSF. 
Want het begon allemaal met die stoute schoe-
nen. Voor alle dromers onder ons: trek ze aan! Of 
het nu gaat om bloemschikken of sporten. We 
hebben allemaal dromen waarvan we denken dat 
we ze niet kunnen waarmaken. In ons geval vaak 
vanwege de lichamelijke uitdagingen. Maar echt: 
er is zoveel meer mogelijk dan je denkt! 

Eén van mijn dromen is om op de World Dwarf 
Games in Keulen Nederland te vertegenwoordigen 

REDACTIONEEL

World Dwarf Games 2021 in Duitsland
Binnen de BVKM is de sportcommissie druk bezig met het organiseren van sportevenementen 
& -activiteiten. De World Dwarf Games is zo’n evenement waar nu al naar uit wordt gekeken.

Voor onze nieuwe rubriek ‘Road to the WDG’ zijn wij op zoek naar mooie en inspirerende 
sportverhalen. 

Dus: doe jij mee met de WDG in 2021 en wil jij daar graag over 
schrijven (of over jouw sport in het algemeen)?  
Mail dan met de redactie via: redactie@bvkm.nl. 

Mocht je eerst e.e.a. willen afstemmen met ons, voordat je aan 
je verhaal begint, dan is dat geen probleem. Stel je vraag gerust via de mail.

Wij hopen op veel respons van onze topsporters, zodat de rubriek echt een warming-up zal zijn 
naar de WDG in 2021.

Redactie de Vriendschap

FOTO THEO BENSE & ROB DE RUITER

en hopelijk een titel mee naar Nederland te kun-
nen nemen. Op dit moment ben ik in contact met 
de International Dwarf Sports Federation (IDSF) 
om erachter te komen of ik voldoe aan de fysieke 
eisen. Daarnaast staat er in het najaar van 2019 
nog iets speciaals op de planning...... 

To be continued! ¢
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Als kind kwam ik met mijn moeder in de dierenwinkel van Hugo in de Haag-
se Torenstraat. De Adelaar, zo heette de winkel. De toonbank was hoger dan 
Hugo zelf, en achter de toonbank een trapje met twee treetjes om bij de kassa 
te kunnen.

Wij hadden vroeger een stuk of twaalf katten, en een hond, Woody. Eens per maand, als 
het salaris was gestort, werd er voer en drie tot vier zakken kattenbaksteentjes voor de 
huisdieren besteld en gekocht bij Hugo. Mijn moeder was immers nog van de oude stem-
pel, de zelfstandige ondernemer steunen i.p.v. de Super. 

Als Hugo met zijn groene Volvo (model Daf) kwam voorrijden, dan zwiepte hij in een 
handomdraai zo de 15kg zware zak steentjes op zijn schouder (“nee Riet, je hoeft niet te 
helpen! Ik ben dit gewend!”), en liep de trap op naar de overloop op de eerste etage. Hugo 
was zo sterk als een os, en altijd als hij mij zag, kreeg ik een arm om mijn nek en een aai 
over mijn bol, en dan: “Hoe is het met mijn grote vriend?”

In mijn herinnering heeft mijn moeder mij nooit gezegd dat Hugo en ik ‘hetzelfde’ waren. 
Dat had ik dan immers toch niet begrepen, want Hugo was groter dan ik, net als iedereen 
in mijn omgeving, wij kwamen bij Hugo om de diervoeding, dat Hugo en ik dezelfde 
groei-eigenschappen hadden speelde niet mee.

Jaren later kwam ik Hugo weer tegen bij de BVKM, nog steeds een enthousiaste vent, 
vragen hoe het met mijn moeder ging, en of we nog beesten hadden. “Doe d’r maar de 
groeten van me!”

In de Torenstraat is ook ijssalon Florencia gevestigd, dé plek in Den Haag waar allerlei 
mensen van allerlei rangen en standen een ijsje komen halen, en of een bakkie (koffie) 
komen doen. Hugo is daar zo af en toe nog een onderwerp van gesprek als ik daar ben, 
omdat een groepje mensen (waaronder mijn zwager ‘rooie’ Ruud), bij Hugo vroeger hun 
voer en toebehoren kochten voor de duiventil, de papegaaien, de vissen, en de paarden, 
en dan is het altijd van “En, nog wat van Huug gehoord, hoe is het met ‘m op dat èland?” 

Hugo is bij mij en bij mensen in mijn oude buurt waar ik deels ben opgegroeid, een  
mooie herinnering uit lang vervlogen tijden. Hugo was een geliefde en hardwerkende 
vent, met kennis van zaken die met diervoeding te maken hadden, maar ook een man  
die toevallig klein van stuk bleek te zijn.

Dag Hugo, mooie vent, het ga je goed!

Jeroen van Loon

Hugo Schortinghuis
IN MEMORIAM
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Waar een deur 
dicht gaat ...



... gaat altijd een nieuwe deur weer open.  
Dit gezegde spookte door mijn hoofd toen mijn betaalde werk kwam te vervallen door fysieke 
gebreken en ik in de nazomer van 2016 werd gevraagd voor een bestuursfunctie als Penning-
meester. In 2016 heb ik met mijzelf en Lenie afgesproken dat wanneer ik de werkzaamheden 
wegens fysieke gebreken niet gedaan krijg, ik vroegtijdig aan de bel zal trekken. Tijdens de 
algemene ledenvergadering van december 2016 ben ik als penningmeester gekozen.

De afgelopen jaren heb ik mij verdiept in 
de BVKM, de werkzaamheden van een 
vereniging, de diverse commissies en con-

tactpersonen. Daar waar mogelijk heb ik samen 
met anderen gewerkt aan verandering en ver-
betering van de organisatie. Samen met bereid-
willigers hebben wij de vinger gelegd op pijnlijke 
punten. Inzicht gekregen in situaties en proble-
men zo goed mogelijk proberen op te lossen. Ik 
was bereid om mij in te zetten voor de BVKM 
maar dan moet er wel een gewenst resultaat uit 
voort komen. Energie en tijd moeten wel verbete-
ring voortbrengen. En dat streven was niet altijd 
makkelijk.

Bewogen jaar
Inmiddels zijn wij een kleine drie jaar verder en 
heb ik besloten om mij niet herkiesbaar te stellen. 
Dit heb ik in het begin van 2019 aan de bestuurs-
leden, Lenie en Mark medegedeeld. De fysieke 
klachten voeren de boventoon en werken aan een 
bureau met een computer valt mij zwaar. Met 
name bij koud en regenachtig weer valt het ge-
bruik van mijn lichaam zwaar tegen. Als gevolg  
van rug en nekklachten slaap ik incidenteel erg  

slecht en dan heb ik een ‘slechte nacht’. De dag 
daarop heb nog minder energie en moet ik het 
rustiger aan doen. Daarnaast was 2018 een 
zwaar jaar voor Angela en mij, waar wij nog 
steeds niet helemaal van zijn bijgekomen.  
Operaties, ziekenhuisbezoek en zorgen over her-
stel voerden de boventoon. Dit maakt dat ik mijn 
werk voor de vereniging niet kan doen zoals ik 
dat graag zou willen. Zaterdag 15 juni 2019 ben ik 
afgetreden als bestuurslid.

Tijd en energie
Graag wil ik het nieuwe bestuur, de commissies en 
contactpersonen succes wensen in het nastreven 
van onze doelen. De BVKM is een nuttige, leuke 
en diverse club mensen die al 45 jaar bestaat. 
Maar het is ook een organisatie en een rechts-
persoon. Dat schept verplichtingen. En dat bete-
kent dat je wekelijks enkele uren tijd en energie 
moet stoppen in je werkzaamheden. Samen met 
actieve vrijwilligers wil ik graag geloven dat wij de 
afgelopen jaren een positieve bijdrage hebben 
geleverd aan de BVKM.

Interim Penningmeester
Gerard Smits neemt tijdelijk de werkzaamheden 
van Penningmeester over. De Penningmeester 
blijft bereikbaar onder het bekende e-mailadres 
penningmeester@bvkm.nl. De vacature van 
Penningmeester staat nog steeds open. Hopelijk 
hebben wij snel een nieuwe Penningmeester. 
Geïnteresseerden kunnen informatie opvragen bij 
bestuur@bvkm.nl.

En ik ga mij richten op andere zaken die bij mij 
passen. Ik ben benieuwd welke deur dit keer voor 
mij open gaat…

Met vriendelijke groet,

Gert Jan ter Heege
oud-Penningmeester 
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Zaterdag 25 mei was het dan eindelijk zover.... We mochten weer naar de ezeltjes. 
De regiodag van de BVKM voor Gelderland en Overijssel georganiseerd door Arda Hoeve 
vond net als 2 jaar geleden plaats bij de Koperen ezel in Epe. Rijden op een ezeltje...iets wat 
Iris erg is bijgebleven.

Deze mooie kinderboerderij, een speel- en doe-paradijs, was ook dit jaar ons decor. De animo was 
helaas niet heel groot, maar dit mocht de pret niet drukken. Arda heette ons hartelijk welkom en 
samen met 2 andere gezinnen hebben we een heerlijk middag gehad. 

We begonnen met een kopje koffie op het terras. Want ook dit jaar was het zonnetje aanwezig. De kin-
deren hebben zich prima vermaakt in de speeltuin en de kinderboerderij. Ze hebben heerlijk met elkaar 
gespeeld en lekker gekletst. Dit ondanks hun jonge leeftijd.  

Na de patatjes was het tijd om er op uit te trekken met de ezel en een kleine huifkar.
De mannen in ons gezelschap mochten de ezel in bedwang houden. Of wel, ze mochten zorgen dat de 
ezel bleef lopen.... Arda mocht op de bok, de kinderen gingen om en om naast haar zitten en de rest zat 
gezellig met elkaar achterin. 

Na dit wandeltochtje werd door de kinderen opnieuw volop gespeeld en hebben de ouders rustig kunnen 
praten. Vele ervaringen en tips zijn gedeeld. Het kleine gezelschap heeft hierin zeker zijn meerwaarde 
gehad. Na nog een ijsje gegeten te hebben was het rond vier uur toch echt tijd om naar huis te gaan.
Iris, en ook wij als ouders en broer, kijken terug op een erg geslaagde en gezellige middag.
We zien uit naar de volgende bijeenkomst.

Arda, bedankt voor de gezelligheid en voor de organisatie!

Arjan, Daniëlle, Steyn en  
Iris Brouwer 

Regiodag Gelderland 
en Overijssel

BVKM ACTIVITEIT
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Voorzieningen
PARTICIPEREN DOEN WIJ ZO

In de vorige (vernieuwde) editie van de Vriendschap lazen wij het mooie verhaal van Jolanda  
Muskens. Zij schreef over het aangepast schoolmeubilair dat haar zoon Stavros via UWV in 
bruikleen heeft gekregen. Op deze wijze kan Stavros gewoon meedoen op school. Op de 
mooie foto zagen wij een stralende Stavros met zijn nieuwe schoolmeubilair. Heel fijn dat 
Jolanda dit verhaal via de Vriendschap met ons deelde. Met dergelijke ervaringsverhalen 
kunnen andere ouders weer hun voordeel mee doen. Precies waar de BVKM voor staat.

Recentelijk werd de BVKM benaderd door 
een arbeidsdeskundige van het UWV. Een 
arbeidsdeskundige heeft onder meer de 

taak om de noodzaak van aangevraagde voorzie-
ningen te beoordelen. Hij had juist een aanvraag 
binnengekregen voor een voorziening voor een 
schoolgaand kind met een groeistoornis. Nu had 
hij de indruk dat de ouders er bij voorbaat van uit 

gingen dat hun kind voor de gevraagde voorzie-
ning in aanmerking zou komen, enkel en alleen 
omdat hun kind een groeistoornis heeft.  
Echter, dit hangt volgens de arbeidsdeskundige 

lees verder op de

volgende pagina
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van meer factoren af die bij de aanvraag zorg-
vuldig meegewogen moeten worden. Immers, de 
groeistoornis zelf is niet leidend maar de belem-
meringen die hieruit kunnen voortkomen bij een 
gegeven situatie zijn van belang. Hij voelde de 
behoefte om eens te informeren hoe de BVKM hier 
in het algemeen tegen aankijkt.  
 
Individuele beoordeling
De BVKM onderschrijft dat zorgvuldigheid bij de 
beoordeling altijd voorop moet staan. Een indivi-
duele beoordeling per geval draagt hieraan bij.  
Zo kun je je natuurlijk voorstellen dat wanneer 
iemand vanuit huis betaald werk verricht, niet in 
aanmerking zal komen voor een vervoersvoorzie-
ning voor het woon-werkverkeer. Wel heb ik de 
arbeidsdeskundige meegegeven dat wij zelden 
meemaken dat een aangevraagde voorziening 
geheel niet nodig blijkt te zijn. 

De BVKM zal altijd blijven streven naar gelijkwaar-
digheid en optimale participatie voor haar leden. 
Voorzieningen op maat dragen op school of werk 
bij om goed te kunnen functioneren.
In dit verband lijkt het ons een goed idee om van-
uit de BVKM structureel contact te onderhouden 
bij het UWV. De BVKM en UWV kunnen immers van 
elkaars ervaringen leren. Het UWV staat hier open 
voor. Wordt vervolgd.

Wie vragen heeft of het naadje van de kous wil 
weten, kan altijd terecht bij participatie@bvkm.nl. 

Mark de Groot
Werkgroep Participatie

Aanvraagprocedure bij UWV in een notendop

• Als je vanwege je beperkingen moeite hebt om goed te functioneren op school of op je 
werk, kun je een voorziening (hulpmiddel op maat) bij het UWV aanvragen. Dit doe je met je 
persoonlijke DigiD. 

• Als je voor het eerst een aanvraag doet, stelt UWV naar aanleiding daarvan een onderzoek in 
naar je beperking.  

• Je beperking heeft een medische kant en een praktische kant in het dagelijks functioneren.  
Om die reden voert een verzekeringsarts in samenspraak met een arbeidsdeskundige het 
onderzoek uit. Kernvraag hierbij: wat kun je gezien je beperking allemaal (nog) wel? Uit dit 
onderzoek volgt een conclusie wat je allemaal nog wel kunt en waar je nog ondersteuning bij 
kunt gebruiken. 

• De arbeidsdeskundige bepaalt vervolgens met welke voorziening je in het dagelijks functioneren 
geholpen zou kunnen zijn. Hieruit volgt een beschikking (besluit) of je in aanmerking komt voor 
een voorziening. 

• Als je op een later moment weer een voorziening aanvraagt bij het UWV en je situatie is 
niet veranderd – wat bij een groeistoornis meestal het geval is – dan is een vooronderzoek 
naar de medische kant van je beperking niet meer nodig. De procedure verloopt bij een 
vervolgaanvraag in de regel dan ook sneller.
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Op zondagmiddag 31 maart 2019 is de regiomiddag voor de leden tot 16 jaar uit Noord- 
Brabant, Zeeland en België met hun ouders, zusjes en broertjes weer gehouden in het 
Zwembad Van Geloof in Made. 

Vanaf 14.00 uur kwamen de eerste leden aan in het naast het verwarmde binnenzwembad gelegen 
zaaltje. Negen gezinnen hadden zich aangemeld. We waren in totaal met 32 mensen. Na een kopje 
koffie of thee met een koekje voor de ouders en iets fris met snoep voor de kinderen kon er van het 

zwembad genoten worden. De ouders die niet zwommen konden ervaringen uitwisselen en gezellig bij 
praten. Halverwege de middag was er voor eenieder een blokje kaas en een schijfje worst.  

De middag vloog voorbij en al snel was het tijd om uit het zwembad te komen en werden de frietjes en 
snacks bezorgd. Dat ging er wel in na een middag zwemmen. Het was fijn dat de ouders hielpen met het 
uitdelen van de frites en snacks.

Na het eten werd de groepsfoto gemaakt. Daarna sloot ik de middag af en zei dat het natuurlijk heel fijn 
was dat wij van Harry van Geloof, de eigenaar van het zwembad, al zovele jaren het zwembad mochten 
gebruiken. Ik heb Annie Fens voor de hulp tijdens deze regiomiddag met een bos bloemen bedankt. Daar-
na ging eenieder weer naar huis.

Wat hebben de kinderen weer een fijne middag gehad en wat waren ze blij om elkaar te zien. Ook wijzelf 
hebben er van genoten.

Ik vond het heel fijn dat er zoveel kinderen en ouders aanwezig waren.

Groetjes,

Christ Joosen
Regiocontactpersoon Noord-Brabant en Zeeland

Regiodag Noord-Brabant  
en Zeeland (tot 16 jaar)

BVKM ACTIVITEIT
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Wat zou je als muziekvereniging doen als 
een van je leden plotseling een beper-
king zou krijgen? Moet hij dan stoppen 

of probeer je faciliteiten aan te bieden, zodat hij 
toch mee kan blijven doen? We mogen aannemen 
dat je voor die laatste optie kiest. Maar waarom 
wachten tot ermee geconfronteerd te worden? 
Muziekverenigingen richten wervingscampagnes 
zelden op mensen met een beperking. Terwijl mu-
ziek juist een heel belangrijke rol kan spelen in het 
leven van deze mensen. 

Gerard Hilhorst weet er alles van. Hij is geboren 
met achondroplasie, een erfelijke groeistoornis. 
Daardoor is zijn lichaamslengte 1.30 meter. Vanuit 
die aandoening weet hij als geen ander dat mu-
ziek het middel bij uitstek is voor mensen met een 
beperking om te participeren in de samenleving. 
“Muziek verbindt en ontroert mensen”, zegt Ge-

rard. “Als je muziek speelt of naar muziek luistert, 
vallen de lichamelijke en verstandelijke beperkin-
gen weg. Kunst en cultuur maken mensen blij en 
verrijken hun leven. Dat geldt ook voor personen 
met een lichamelijke of verstandelijke beperking.”

Welkom
Gerard is lid van Muziekvereniging Sint Caecilia 
uit Hoogland. Speelt bugel en organiseert in zijn 
woonplaats allerlei muzikale activiteiten. Hij is 
muzikaal aangelegd. Zijn ouders zorgden dat hij 
een hobby kreeg in de muziek. Bij Sint Caecilia 
was hij van harte welkom. “Muziek maken bij de 
muziekvereniging heeft mij gemaakt tot wat ik nu 
ben geworden”, zegt hij. “Muziek zorgt dat je even 
alle gedachten kunt uitschakelen. Het ontspant en 
zorgt bij mij voor innerlijke rust. Sporten zou gezien 
mijn aandoening een stuk lastiger zijn geweest.”

“Met muziek valt de 
beperking weg”

PARTICIPATIE

Gerard Hilhorst (59) uit Hoogland zet zich in voor participatie in de muziek van mensen met 
een beperking. Bij de verkiezing van de Gouden Venus van Milo - een goededoelenfonds van 
DELA voor projecten voor mensen met een beperking - eindigde hij uit honderd genomineer-
den op de vijfde plaats. “Muziek maken bij Muziekvereniging Sint Caecilia Hoogland heeft me 
gemaakt tot wat ik nu ben.”
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Openstaan
Ook bij diverse disciplines binnen de KNMO worden 
steeds vaker initiatieven ondernomen om mensen 
met een beperking volwaardig te laten deelnemen 
aan muzikale activiteiten. Vooral muziek beoefe-
nen in verenigingsverband geeft hen het gevoel er 
volledig bij te horen. Gerard: “Alleen al het feit dat 
mensen met een beperking mensen zonder be-
perking leren kennen, verrijkt hun leven al enorm. 
Bovendien verrast muziek maken jezelf in je eigen 
kunnen, ook al heb je een beperking.” Gerard roept 
verenigingen op om hier meer voor open te staan. 
Ze zouden zich wat hem betreft actiever moeten 
inzetten om mensen met een beperking over te 
halen om aan muziek te gaan doen. 

Tegenwoordig zijn er vrijwel geen praktische be-
lemmeringen meer om deze mensen in een vereni-
ging op te nemen. Gerard: “Met een grote of kleine 
aanpassing aan je muziekinstrument kun je mee-
doen in een fanfare of harmonie. Wat me opvalt, is 
dat verenigingsgebouwen amper aangepast zijn 
op mensen met een lichamelijke beperking. Mijn 
eigen muziekvereniging Sint Caecilia Hoogland 
staat daar erg voor open en is daar druk mee aan 
de slag. Ik zou het toejuichen als meer verenigin-
gen dat voorbeeld zouden volgen. Ook muziek-
docenten zouden meer oog moeten hebben voor 
mensen met een beperking. Het zorgloket van je 
gemeente kan daar vanuit de Wet maatschappe-
lijke ondersteuning wellicht bij helpen.”

Gelijk
Bij een van de nieuwjaarsconcerten in Hoogland 
zongen zijn dorpsgenoten Bram Brundel en  
Márchien Plug-Nijenhuis het lied Allebei Anders.  
De tekst sluit aan bij wat het zangduo in hun da-
gelijkse praktijk als muziektherapeut tegenkomt. 
Het gaat erover dat mensen, hoe ze er ook uitzien 
en wel of geen beperking hebben, van binnen 
allemaal gelijk zijn. Het lied raakte Gerard enorm. 
Vooral omdat hij het soms lastig vindt om altijd 
‘anders’ te moeten zijn. 

Zo kwam hij op het idee om een eventuele prijs 
bij de verkiezing van de Gouden Venus van Milo 
te koppelen aan muziektherapie. “Dat is nogal 
een onderbelichte vorm van therapie”, licht Gerard 
toe. “Het heeft me echter gefrappeerd dat muziek 
zo veel kan betekenen bij trauma’s, depressies, 
psychische stoornissen en ook bij eenzaamheid. 
Muziektherapie kan daar een belangrijke bijdrage 
aan leveren.”

Therapie
Bram Brundel en Márchien Plug-Nijenhuis  
werken als muziektherapeuten bij De Amerpoort, 
een instelling voor mensen met een verstandelij-
ke beperking. De doelgroep varieert van kinderen 
en jongeren tot volwassen en ouderen, ieder met 
zijn of haar eigen problematiek. Van autisme en 
dementie tot mensen met moeilijk verstaanbaar 
gedrag. “Er komen ontzettend veel hulpvragen 
op ons pad waarbij we muziek als therapie kun-
nen inzetten. Muziek is spreken, verwondering, 
verbinden, verlangen, communiceren, bewegen, 
verwerken.”

Bram en Márchien geven een voorbeeld: P. is een 
jongen van 16 jaar. Hij heeft een verstandelijke 
beperking en laat moeilijk verstaanbaar gedrag 
zien. Gedurende de dag bouwt hij regelmatig veel 
spanning op wat zich kan uiten in agressief ge-
drag. Als P. naar de muziektherapie komt mag hij 
drummen. De therapie is gestructureerd. Het biedt 
hem veiligheid. Het drummen zorgt dat hij op een 
positieve gestructureerde manier de spanning 
‘eruit kan gooien’. Daardoor laat hij minder vlug 
ongewenst gedrag zien. 

“Als muziektherapeuten helpen wij mensen door 
middel van muziek. We vergelijken het wel eens 
met een psycholoog. Een psycholoog hanteert het 
medium praten, wij hanteren het medium muziek. 
Mensen met een (verstandelijke) beperking kunnen 
niet altijd zeggen wat ze willen zeggen. Maar de 
muziek is een eigen universele taal. Een taal die 
voor iedere ontwikkelingsleeftijd toegankelijk is. 
Muziek kan je activeren, ontspannen, maar kan je 
ook emotioneren. Voor iemand die niet goed uit 
zijn woorden kan komen, heb je gelukkig nog mu-
ziek om te communiceren. Misschien is dat wel de 
kracht van muziek en samenspel in verenigingen.”

Gerard Hilhorst
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Algemene informatie
Bestuur

Regio contactpersonen

STEPHANIE HENDRIKS

ROOS RIJNBEEK

CAROLINE VOERMAN

CHRIST JOOSEN

ELLEN BROUNS

EMMY VAN HOOGSTRATEN 
- VAN DET

MARK DE GROOT

VACANT

ANGELA TER HEEGE

VACANT

GERARD SMITS

ARDA HOEVE

tel 06 144 234 42
mail bestuur@bvkm.nl

mail communicatie@bvkm.nl

mail c.voerman@gmail.com

mail marina-christ@planet.nl
tel 0165 - 50 31 61

mail secretaris@bvkm.nl

mail emmyjvh@hotmail.com

mail mjhdegroot@live.nl

Ben je geïnteresseerd? meld je dan bij 
het bestuur

mail bestuur@bvkm.nl

mail aterheege@hotmail.com

Wil jij de contactpersoon worden van 
deze regio’s? Neem dan contact op met 
Caroline Voerman

mail c.voerman@gmail.com

mail penningmeester@bvkm.nl

mail hoeve1955@gmail.com

voorzitter

contactpersoon communicatie

Zuid-Holland /  
Coördinator regio’s

noord-Brabant & Zeeland

secretaris

Noord-Holland

Limburg

penningmeester

Utrecht & Flevoland

Drenthe, Friesland & 
Groningen

interim penningmeester

Gelderland & Overijssel



Commissies

Contact

CARLA KWANTES

ARDA HOEVE

ELISE VAN SCHÖLL

ARDA HOEVE & 
CHRIST JOOSEN

JOLIENE STEURS

mail ouders@bvkm.nl

tel 033 - 285 01 34
mail info@bvkm.nl

adres Antwoordnummer 593
 2130 wb  hOOFDDORP

adres postbus 3152
 2130 kd  hoofddorp
mail administratie@bvkm.nl

mail vsop@bvkm.nl
web www.iederin.nl
 www.vsop.nl

ANNIEK MARTENS
tel 0117 - 45 10 01

mail sport@bvkm.nl

mail senioren@bvkm.nl mail jongeren@bvkm.nl

oudercommissie

informatie- & bestellijn administratie

Ieder(in) & vsop

turnervrouwen

sportcommissie

seniorencommissie jongerencommissie

Ereleden Lid van verdienste

Dhr. C. Aarts
Dhr. M.J. de Groot
Dhr. G. Hilhorst
Mw. T. Schijvens
Mw. L. Matton

Prof. Dr. R.T.W.M. Thomeer
Neurochirurg specialisatie  
stenoses achondroplasie
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 Aan deze Vriendschap hebben bijgedragen

Ellen Brouns, Roos Rijnbeek, Lenie Matton, Othmane 
El Jamali, Elise van Schöll, Annemarijn van Dalen, 
Jeroen van Loon, Gert Jan ter Heege, Mark de Groot, 
Arjan-Daniëlle-Steyn-Iris, Christ Joosen, Gerard 
Hilhorst en Joop Hendriks.

 Kopij voor de 3e editie

Lever de kopij aan voor: 4 augustus 2019
Gelieve de tekst per e-mail aanleveren in een Word-
bestand, en de foto’s/illustraties als aparte bijlage 
toevoegen (en niet tussen de tekst in).

 Donateur worden

Je wordt al donateur voor € 17,50 per jaar. 
Daarmee steun je onze vereniging en ontvang je o.a. 
het verenigingsblad ‘De Vriendschap’. 

Ga naar bvkm.nl/doneren en vul het online formulier 
in.

 BVKM opnemen in je testament

Denk je eraan om de BVKM op te nemen in het 
testament? Neem dan contact met ons op voor een 
persoonlijk gesprek. 

Ga naar bvkm.nl/contact en vul het online formulier 
in. Als onderwerp vul je in ‘testament’. Vervolgens zal 
er op korte termijn contact worden opgenomen met 
je.




