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van”, zegt ze in de kantine van
sporthal De Zaert. De Visser wil
als voorbeeld dienen voor andere
mensen in een rolstoel. Als het aan
haar ligt melden meer gehandi-
capten zich aan bij de badminton-
vereniging. „Nu hebben we de re-
gels aangepast en houden tegen-
standers zich in als ze tegen mij
spelen. Ik snap dat het best lastig is
voor de fanatiekelingen. Daarom
zou het mooi zijn als meer rolstoe-
lers zich melden zodat we een ei-
gen groepje kunnen vormen.” 

Ze is er van overtuigd dat er in
de regio meer mensen in een rol-
stoel zitten die willen badminton-
nen. Het probleem is, volgens De
Visser, dat zij vaak niet weten dat
die mogelijkheid er is. ,,Ik wil te-
gen al die mensen zeggen: laat de
rolstoel geen drempel zijn. Door
het sporten werd ik weer fris in
mijn hoofd. Het heeft mij gehol-

pen toen ik vier maanden in het
revalidatiecentrum verbleef. Ik
heb de negatieve energie in posi-
tieve energie kunnen omzetten.”
Dat ze als rolstoelbadmintonner
ergens kon aansluiten, was geen
uitgemaakte zaak. Eenmaal ontsla-
gen uit het revalidatiecentrum
bleek het niet eenvoudig een ver-
eniging te vinden. Tot ze via het
Integraal Platform Gehandicapten
(IPG) in Heesch in contact kwam
met Frans Jacobs, die de donder-
dagochtendtraining bij Argus be-
geleidt. ,,Ik heb heel mijn leven
met gehandicapten gewerkt. Deze
mensen hebben ook recht om te
ontspannen en bewegen”, aldus
Jacobs. In het begin was niet ieder-
een enthousiast. Sommigen zagen
het niet zitten zich te moeten in-
houden tegen iemand in een rol-
stoel. Anderzijds vond De Visser
het een vervelende gedachte dat

anderen zich moesten aanpassen
omdat zij in een rolstoel zat. Maar
na twee maanden durft ze te zeg-
gen dat ze heel goed is opgevan-
gen. ,,Ik ben hier in een warm bad
terecht gekomen.” De Visser kijkt
elke week uit naar de donderdag-
ochtendtraining. Badmintonnen
put haar niet uit - het geeft haar
nieuwe energie. Ze weet: je kan
pas echt revalideren als het in de
bovenkamer ook goed zit. Ze
hoopt dat iemand in een rolstoel
zich zo snel mogelijk aansluit bij
Argus zodat ze als gelijken tegen
elkaar kunnen spelen. En mochten
plots drie, vier of zelfs vijf fanatie-
kelingen zich melden, dan is dat
ook geen probleem, benadrukt Ja-
cobs. „We gebruiken nu pas de
helft van de zaal. Er is ruimte ge-
noeg om nog een aantal velden bij
te maken. Laat de mensen in een
rolstoel maar komen.”

Guus Peters 
Heeswijk-Dinther 

A
nita de Visser was al-
tijd heel sportief. Ze
skeelerde, wandelde,
fietste en skiede met
enige regelmaat. Tot

de Heeswijk-Dintherse zes jaar
geleden blijvend letsel overhield
aan een gebroken middenvoets-
beentje. Lange tijd bewoog ze zich
voort op krukken. Sinds kort is ze
in een rolstoel beland. ,,Dat kon ik
maar moeilijk accepteren, maar nu
besef ik dat die rolstoel mij ook
veel heeft teruggegeven”, zegt ze. 

Daarmee doelt De Visser op
haar nieuwe passie: rolstoelbad-
minton. Sinds eind maart is ze als
enige rolstoelbadmintonner aan-
gesloten bij de donderdagoch-
tendgroep van badmintonvereni-
ging Argus in Heeswijk-Dinther.
„Sporten staat voor mij op de eer-
ste plaats. Ik word daar gelukkig

‘In rolstoel kun je prima sporten’

Rolstoelbadminton
houdt Anita de
Visser fris is haar
hoofd. Ze hoopt dat
andere mensen in
een rolstoel mee
gaan doen. 

Anita de Visser deelt haar passie voor badminton graag met anderen  

� Anita de Visser brak zes jaar
geleden een middenvoets-
beentje en kwam uiteindelijk in
een rolstoel terecht. FOTO VAN ASSEN-

DELFT 

SPORT IN
DE REGIO

Het Brabants Dagblad 
presenteert in deze rubriek
bekende en minder be-
kende sporters uit de regio.
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� In Heeswijk-Dinther is
Anita de Visser nu nog de
enige die aan rolstoelbad-
minton doet. 

Rechte rug als belangrijkste lichaamsdeel

D
at een mens niet voor
zichzelf op de wereld
was gezet, maar om
een steentje bij te
dragen aan de maat-

schappij, werd er bij de oud-burge-
meester van Haaren (2001-2013) en
oud-wethouder van Bernheze (1998-
2001) al vroeg ingepeperd. Hij
groeide op in een groot boerengezin
in Vortum-Mullem, vlak onder Box-
meer. Daar waren vader en moeder
beiden van het - katholiek - geënga-
geerde type, iets wat ze actief over-
droegen op hun kroost. Bij de dertien
kinderen Ronnes zorgde het voor een
zodanige mate van zelfbewustzijn,
dat geen van allen in Vortum-Mul-
lem bleef. Allemaal hadden ze hun
eigen ‘territorium’ nodig, vertelde
Ronnes kort voor zijn overlijden in
de nacht van zondag op maandag -

hij leed aan uitgezaaide prostaatkan-
ker.  Het territorium van CDA’er
Ronnes bleek uiteindelijk vooral in
Haaren te liggen. Hij was onderwij-
zer en leidde in Nistelrode basis-
school ‘t Maxend (1985-1998), tot de
politiek echt begon te trekken.  Ron-
nes werd wethouder in Bernheze,
een opmaat naar het burgemeester-
schap.  In Bernheze wordt hij nog wel
herinnerd als de wethouder die het
buitengebied vol hinderlijk hoge (en
snel weer afgevlakte) verkeersdrem-
pels legde. Daarop werd veel gemop-

perd. „Maar die drempels waren ook
heel erg nodig voor de veiligheid.
Vóór die tijd waren er veel ongeluk-
ken”, nuanceert oud-burgemeester
José van Gorp. Afgelopen weekend
brandde Van Gorp tijdens de Samen-
loop voor Hoop in Heesch nog een
kaars voor Ronnes. Ze is altijd con-
tact blijven houden met de ‘heel
fijne, aardige man’ die als bestuurder
‘heel constructief en daadkrachtig’
was. Integriteit was voor Ronnes een
kernwoord. Met zijn vrouw Anny -
de twee deden alles samen, óók het
burgemeesterschap - sprak hij toen
hij in Haaren begon één ding af: de
mensen die de eerste twee maanden
bovenop ons duiken, worden niet
onze vrienden. Volgens Ronnes wa-
ren dat de types die alleen iets van je
nodig hadden. Het is niet voor niets
dat commissaris van de koning Wim

van de Donk in oktober 2014 Ronnes
vroeg toen er in het onrustige Laar-
beek een waarnemend burgemeester
werd gezocht die orde op zaken
moest stellen. Dat deed Ronnes, tot
hij in maart 2016 om gezondheidsre-
denen moest stoppen. Terwijl hij de
dagen de laatste maanden door de
grote ramen van zijn hagelnieuwe
woning in Helvoirt steeds langer zag
worden, belandde het leven van Ron-
nes almaar dieper in blessuretijd.  

Houd je rug recht, was het credo
van Ronnes. En ben eerlijk, dan hoef
je het minste te onthouden. Ronnes
was trots op zijn twee op hoog ni-
veau beachvolleyballende zoons, en
zijn derde zoon. En op zichzelf, en
Anny. „Omdat we onze capaciteiten
niet in de kast hebben laten liggen.”

— Chris van Mersbergen en Maarten
van den Hurk

Integriteit was
een kernwoord
voor oud-
burgemeester
en -wethouder
Frans Ronnes.
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