
Rolstoeltennisser Ivan Kindt is op zoek naar sponsors om 
zijn sportieve carrière verder te kunnen uitbouwen. Hier-
voor richtte hij de feitelijke vereniging IVAN ON WHEELS 
op. De sportieve Oostrozebekenaar verloor in 2007 zijn 
beide benen na een ongeval, maar bleef niet bij de pak-
ken zitten. Hij kreeg de microbe van het rolstoeltennis te 
pakken en klom op tot een hoog niveau. Dat brengt veel 
kosten met zich mee zoals lidgelden en wekelijks 3 trai-
ningen bij verschillende tennisclubs, verplaatsingskosten, 
trainersvergoedingen, verblijfs- en reiskosten voor nati-
onale en internationale tornooien, vernieuwing materi-
aal,… Geef Ivan een financieel duwtje in de rug en help 
hem zo een nog hoger niveau in zijn sport te bereiken!

Optimist
In 2007 kreeg Ivan Kindt een ongeval met zware gevol
gen. Zijn beide benen moesten geamputeerd worden tot 
juist boven de knie. De positief ingestelde Ivan werkte kei
hard aan zijn revalidatie en probeert zo vaak als mogelijk 
te stappen met twee beenprothesen. Dat kan niet altijd, 
dus is ook de rolstoel een deel van zijn leven geworden. 

Op het moment van zijn ongeval werkte hij al 17 jaar lang 
als meestergast bij een bouwfirma. Ook hier paste hij zich 
al snel aan. Hij liet zich omscholen tot technisch tekenaar 
en kon zo fulltime bij dezelfde firma aan de slag blijven. 

Omdat hij vroeger ook al sportief was, zocht hij een spor
tieve uitlaatklep en vond die in het rolstoeltennis.

Inspiratie voor lotgenoten
Met zijn verhaal wil hij niet alleen sponsors zoeken, maar 
mensen in een gelijkaardige situatie ook duidelijk maken 
dat sporten niet stopt omdat je in een rolstoel zit. Ivan 
heeft als doelstelling andersvaliden in een sportiever, po
sitiever en krachtiger daglicht te stellen en deze mensen 
zo te motiveren en inspireren om te sporten. Zo geeft Ivan 
vaak demowedstrijen in het UZ Gent voor mensen die er 
revalideren of verlamd zijn door een ongeval.

Opmars
De resultaten van Ivan op nationaal en internationaal 
niveau zijn te volgen via www.ivanonwheels.be alsook op 
facebookpagina IVAN ON WHEELS

Hoge kosten
Omdat het voor één iemand onmogelijk is om alle kosten 
te blijven dragen, richtte Ivan zijn eigen feitelijke vereni
ging ‘IVAN ON WHEELS’ op. Het doel van de vereniging is 
om financiële middelen te sprokkelen met het oog op de 
financiering van trainingsfaciliteiten, wedstrijden en de 
sport in het algemeen. 

Alvast bedankt voor de steun! 

Ivan Kindt

Hoe kunt u Ivan steunen?
• door aankoop van een steunkaart: €10 per stuk
• door aankoop van een Tshirt van IVAN ON WHEELS 

mannenmodel in blauw / vrouwenmodel in roze 
prijs €40 per Tshirt

• door aankoop van cava / wijnen / gins en  
bierboxen: dit jaarlijks vanaf september tot eind  
februari het jaar daarop volgend 

• door storting van een willekeurig bedrag op reke
ning van IVAN ON WHEELS: BE37 7380 3813 1328  
( fiscaal attest mogelijk bij storting vanaf €50 )

Interesse voor steun / sponsoring
• Stuur u gegevens en eventueel bedrijfslogo naar  

info@ivanonwheels.be 
• Alle sponsoren krijgen een vermelding met hun 

eventuele logo op mijn facebookpagina  
IVAN ON WHEELS en op www.ivanonwheels.be
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