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2018 zit er bijna op. Niet het beste jaar. Nou 
ja, voor mij dan. Want sportief was 2018 
een topjaar. De meest succesvolle Winter-
spelen, drie grandslamtitels voor Diede de 
Groot, de wereldtitel voor de rolstoelbasket-
balvrouwen én voor de dressuurploeg, drie 
wereldtitels voor Alyda Norbruis op de baan, 
een enorme vracht EK-eremetaal voor de 
zwemmers en atleten ... 

En dan vergeet ik er nog een paar. 

Nee, natuurlijk vergeet ik die niet! Ik weet 
heel goed wie er allemaal goud, zilver en 
brons wonnen, of naast het podium vielen.  
Ik volgde alle sporters vanuit Nederland of 
op locatie, al was dat laatste veel minder 
vaak dan de afgelopen jaren. 

En dat is ook waarom het niet het beste 
jaar ooit was. Budgetten bij trouwe op-
drachtgevers staan onder druk of worden 
anders besteed. En er is wel interesse in 
goede verhalen, mits ze gratis zijn. En tja... 
Het blijft wel mijn werk.

Op een gegeven moment was de financiële 
bodem dit jaar echt wel in zicht. Heb ik 
toen getwijfeld of ik niet iets anders moest 

gaan doen? Of ik de paralympische wereld 
vaarwel moest zeggen? Ja. En serieus ook.

Maar van een passie neem je niet zo snel 
afscheid. Mijn passie ligt bij de prachtige, 
inspirerende verhalen. De openhartigheid 
van sporters, hun enthousiasme, doorzet-
tingsvermogen, lef en plezier; de mooie 
gesprekken die ik heb ... Dit magazine, 
mijn kerstcadeautje aan jou, geeft een goed 
beeld van wat ik bedoel: dit zijn de mooiste 
verhalen die ik dit jaar mocht maken. Dit is 
mijn paralympische inspiratie; ik noem het 
insparatie. Dit is waarom ik de paralympi-
sche sport volg. En blijf volgen.

De afgelopen jaren was ik meestal ‘de 
nieuwsman’; maakte ik vooral snelle, korte 
berichten en filmpjes. Maar waar ben ik 
nou écht goed in? En wat vind ik écht 
leuk? Precies: het persoonlijke verhaal. 
Dát wil ik vertellen. Om op die manier 
meer aandacht te krijgen voor een sporter 
én voor de hele paralympische sport.

Die verhalen vertellen is wat ik wil doen. En 
wat ik veel meer móet gaan doen. Zonder 
de crisis van dit jaar, had ik die les niet ge-
leerd. En dus was 2018 in dat opzicht tóch 
een topjaar. En heb ik nu al zin in 2019.

Fijne feestdagen en een goed nieuwjaar!
Robin Wubben

2018. Wat een jaar...

VOORWOORD
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Tijdens de Olympische Spelen 
was het Koreaanse ijshockeyteam 
een mix van Noord- en Zuid-
Koreanen. Een teken van 
hoop op vrede. Tijdens de 
Paralympische Spelen volgen de 
para-ijshockeyers dat voorbeeld 
niet. Noord en Zuid zijn weer 
gescheiden. Hoewel...

Het Gangneung Hockey Centre is 
bijna dagelijks uitverkocht – zéker 
tijdens de wedstrijden van Zuid-
Korea. Voor Kwang Hyouk Choi 
steeds weer een uniek moment. Hij 
groeide namelijk op in Noord-Ko-
rea, in een tijd dat er hongersnood 
heerste. De 30-jarige Choi denkt 
er liever niet meer aan terug. “Het 
verleden was niet zo rooskleurig 
voor mij, dus ik wil er niet over 
nadenken als het niet hoeft”, zegt 
hij. “Mijn herinneringen zijn over-
gegaan in een soort waas die ik in 
twee, drie zinnen kan beschrijven.”

IJsverkoper
Choi’s ouders scheidden toen hij 7 

jaar was, hij ging bij zijn oma wo-
nen. Toen zij twee jaar later stierf, 
werd Choi dakloos en overleefde 
hij op straat. Hij verkocht ijsjes aan 
treinreizigers. Omdat hij zich geen 
kaartje kan veroorloven, reed hij 
vaak mee op het dak van een rijtuig, 
of hangend aan de zijkant: “Overdag 
was ik op straat, ’s nachts sliep ik in 
motels vlakbij stations.” Na 4 jaar 
overleven viel hij van een sneltrein. 
Zijn linkervoet moest worden ge-
amputeerd en door een tekort aan 
medische middelen onderging hij 
die operatie zonder verdoving.

“Ik woonde in een land waar het al 
moeilijk is voor iemand mét armen 
en benen. Toen ik mijn voet verloor, 
dacht ik: dit wordt mijn dood”, ver-
volgt de ijshockeyer. “Het leven was 
moeilijk, ik overwoog zelfmoord, 
kon niet over het ongeluk praten. 
Inmiddels gaat dat een stuk beter.”

Choi kwam via zijn vader in contact 
met iemand die hem kon helpen 
‘over te lopen’ naar Zuid-Korea. 

Daar zou het leven makkelijker 
worden. In 2001 stak hij de zwaar-
bewaakte grens over, schreef zich in 
voor een studie tot prothesemaker 
en een van zijn professoren bracht 
hem in contact met ijshockey. 

“Ik had niet verwacht dat ik ooit zou 
zijn waar ik nu ben”, erkent hij. “Ik 
was een normale student, dronk 
bier en ontdekte het leven. Maar 
als ijshockeyer werd ik geïnspireerd 
door mijn teamgenoten, die steeds 
beter werden. Dat wilde ik ook.”

verDrIeT
Vorig jaar maakte hij zijn debuut 
in het nationale team. Liefst had 
hij in een gezamenlijk Koreaans 
team – Noord en Zuid – gespeeld. 
“Natuurlijk was er veel kritiek op 
het Olympische team”, erkent Choi. 
“Maar aan het einde van de Spelen 
was het ontroerend om ze allemaal 
te zien huilen. Ongelofelijk dat we 
al dat verdriet toestaan. Waarom 
moet dat er zijn als we ook in vrede 
verenigd kunnen leven?”

PYEONGCHANG 2018

Noord & Zuid
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FLEUR JONG 
Een vrolijk kind, veel buiten. Trefballen met vriendjes op straat 

tot het donker wordt, want dan kunnen ze elkaar toch niet meer 

zien. Tennissen, dansen, turnen: alles wat met sport te maken 

heeft, is leuk. Gewoon, net als haar leeftijdsgenootjes. Tot die 

ene decemberdag: ze wordt ziek, wordt met spoed opgenomen in 

het ziekenhuis en komt er twee maanden later uit met bijna acht 

vingers minder. Is dan alles nog zo normaal?

INTERVIEW
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In december 2012, een paar dagen voor ik 
17 jaar werd, werd ik voor het eerst ziek. 
Ik ging naar huis vanuit school, met een 
griepje. Tenminste: dat dacht ik. Nog geen 
24 uur later was ik met spoed naar het 
ziekenhuis gebracht en deden de artsen 
er alles aan om mij in leven te houden. Ik 
had een bacterie in mijn bloed. De bacte-
rie is vrij onschuldig, iedereen kan die bij 
zich dragen, maar moet níét in je bloed-
baan terechtkomen. Nou was dat nog niet 
het ergste. Door die bacterie raakte mijn 
lichaam in een toxic shock.

Tijdens zo’n shock stuurt je lichaam, 
vindingrijk als het is, alleen nog bloed 
naar je vitale delen zoals hart, longen en 
hersenen – de delen die écht nodig zijn 
om te blijven leven, echt het minimum 
van het minimum. Je lichaam gaat dan in 
een soort overlevingsstand. Mijn nieren 
deden het op een gegeven moment ook 
niet meer, dus ik was echt wel ver weg. 
Dat betekent dus dat je tenen en vingers 
als eerste zonder bloedtoevoer komen te 
zitten en afsterven.

Wat het precies was, weten we nog altijd 
niet. De dokters hebben de bacterie nooit 
kunnen vinden. Ze hebben allerlei soorten 
antibiotica gegeven, alles wat ze konden 
bedenken. Daarvan is er waarschijnlijk iets 

et is in het kort het verhaal van Fleur 
Jong. Ze is 22 jaar. Die ene decemberdag 
is nu ruim vijf jaar geleden.

“Ik was een superactief kind: op het klim-
rek, de eenwieler, de trampoline, overal op 
straat trefballen, na schooltijd spelen met 
vriendinnetjes. We gingen elke dag buiten 
spelen in een vast groepje, dan weer bij 
ons in de buurt, dan weer bij iemand 
anders. Altijd buiten, heerlijk! Tot het 
donker werd en de lol er wel af was; dan 
konden we elkaar toch niet meer zien.
En sporten, ook op zaterdag. Alles wat met 
sport te maken had, vond ik leuk. Ik was 
er ook goed in en wilde alles tegelijk doen. 
Ik moest op een gegeven moment kiezen 
van mijn ouders; het was gewoon te veel. 
Dat vond ik niet zo leuk. 

Ik was altijd op zoek naar de grens. Alles 
wat ik wilde, moest ik kunnen. Ik heb zo 
vaak dingen uitgeprobeerd die niet lukten 
en ben vaak uit het klimrek gevallen. We 
hadden iets bedacht dat we ‘de doden-
zwaai’ noemden: met je kont op het klim-
rek zitten, naar achteren vallen, blijven 
hangen met de stang van het klimrek in je 
knieholte, met een sprongetje loslaten en 
dan op je voeten landen. Uiteindelijk lukte 
het ook. Het kostte me een paar bloedneu-
zen, maar het was absoluut mogelijk!

H
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aangeslagen; wat precies, zullen 
we nooit weten. Die bacterie was 
vervolgens weg. Het ging allemaal 
zó snel; binnen 24 uur. Ze hadden 
dit nog nooit eerder gezien.”

Drie weken wordt Fleur 
in een kunstmatig coma 
gehouden, zodat de dokters 
haar zo goed mogelijk kun-
nen behandelen. Alles moet 
in alle rust kunnen herstel-
len en uit zichzelf ontwa-
ken. Tot die tijd gaat alle 
energie die Fleur heeft naar 
het herstel.

“Toen ik ontwaakte uit dat coma, 
kon ik pas geopereerd worden. 
Daarvóór was ik veel te zwak. 
Stukje bij beetje hebben ze me 
verteld wat er aan de hand was; 
eerst over mijn vingers, daarna 
over mijn voeten. Heel geleide-
lijk. 

Acht halve vingers, mijn rech-
tervoet, linkervoorvoet en -hiel 
moesten geamputeerd worden. 
Maar het echte besef had ik niet. 
Ik was high en dronken van de 
medicijnen. Ze hebben het al-

lemaal nog vaak moeten herha-
len voor het tot me doordrong: 
waarom dan, wat is er gebeurd, 
wat gaan we ook weer doen? 

De eerste operatie zou aan mijn 
vingers zijn. Toen ik ze zelf na 
verloop van tijd kon zien, snapte 
ik het al beter: ze waren voor 
een groot deel zwart. Dat stuk 
moest er dus af. Het moment 
dat ik dat besefte, weet ik nog 
goed. Het was superverdrietig. 
Ik heb alleen maar gehuild en 
geschreeuwd. Ik dacht alleen 
maar: mijn vingers gaan eraf, 
waarom doen ze dat, hoe moet ik 
dan verder zonder vingers?”

Hoe moet het dan zonder 
vingers? Een paar weken na de 
vingers worden Fleurs rechter- 
en linkervoet (deels) geampu-
teerd. Trefballen, tennis, turnen, 
dansen of sporten – kan dat dan 
nog wel?

“Ik had geen idee waarin ik 
terecht zou komen. Ik was nog 
niet zover dat ik überhaupt kon 
nadenken over wat er hierna zou 
komen. Ik was alleen met de dag 

over Fleur

Fleur Jong (23) werd op 17 decem-
ber 1995 geboren in Purmerend. 
Nu woont ze in Middenbeemster 
met haar ouders en jongere broer-
tje. Ze is een van de Nederlandse 
toppers in de para-atletiek. In 
2014 trainde ze voor het eerst mee 
met de nationale selectie. Een jaar 
later maakte ze haar internationa-
le debuut op de wereldkampioen-
schappen in Doha (Qatar). Daar 
won ze een bronzen medaille op de 
200 meter. In 2016 kwalificeerde ze 
zich voor de Paralympische Spelen 
in Rio de Janeiro. Mede door 
problemen met haar ‘stomp’ miste 
ze dit jaar de Europese kampi-
oenschappen. Haar volgende doel 
zijn de WK in Dubai en daarna de 
Paralympische Spelen in Tokio.
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zélf bezig. Dat was echt het maxi-
male dat ik kon bedenken. Ik zat 
vol morfine en andere medicijnen.

Na al het verdriet stond alles in het 
teken van opbouwen. Natuurlijk 
dacht ik: wat moet ik hier nou mee, 
wat kan ik nog allemaal? Ik begon 
bijna weer op nul. Oké, dit had ik. 
Hoe moest ik daar nu mee om-
gaan? Eerst maar weer eens handig 
een kaart of blok pakken; voelen 
hoe dat moest. Dat waren echt de 
eerste kleine stapjes.

De hele dag rechtop zitten was al 
heel wat. Ik had in het ziekenhuis 
alleen maar gelegen. Het ging 
steeds wat verder: voorzichtig 
staan, nou ja, niet echt staan, maar 
met mijn geamputeerde been op 
een stoel en het andere been han-
gend naar beneden. Om weer aan 
dat gevoel te wennen. Het bloed 
moest weer daarheen, zonder dat ik 
licht werd in mijn hoofd. Dat ging 
eerst dertig seconden, toen viel 
ik alweer bijna flauw. Daarna een 
minuut, twee minuten, vijf, tien, en 
op een gegeven moment kon ik het 
zo lang als ik maar wilde.

In het revalidatiecentrum wilde ik 
graag meedoen met de sportgroep, 
maar dat mocht eerst niet. Die groep 
bestond uit mensen die bijvoorbeeld 
last hadden van chronische ver-
moeidheid of een andere ziekte. Zij 
konden fysiek alles, ik niet. Ik moest 
in een rolstoel of op mijn knieën. Dat 
paste niet binnen die groep. Ik heb 
wel veel gesport met mijn fysio. Zij 
had ook wel door dat die oefeningen 
op de mat best goed waren, maar dat 
ik meer wilde. Konden we niet een 
keer handbiken of in een sportrol-
stoel gaan zitten? Ik wilde weleens 
rondrijden in zo’n ding. Daar heeft 
zij voor gezorgd. We gingen naar 
buiten! Mijn conditie was helemaal 
nul. Ik kon net het hek uit en weer 
terug. Ik begon echt heel klein.” 

Voorzichtig, kleine stapjes. 
Een kaart pakken, blokken 
stapelen, wennen aan haar 
nieuwe lijf. Maar echt spor-
ten?

“Natuurlijk vond ik dat een beetje 
eng. Ik had geen idee van wat er 
allemaal mogelijk was en waar 
ik dat dan kon doen.  Gelukkig 
hebben we veel lieve vriendinnen, 

ook vriendinnen van mijn moeder. 
Die zijn een beetje op onderzoek 
uitgegaan terwijl ik nog aan het 
herstellen was: oké, Fleur heeft 
nu haar been en haar vingers eraf, 
maar er zijn vast meer mensen die 
dat hebben of die überhaupt een 
handicap hebben. Ze zijn stomweg 
gaan googelen, en kwamen zo bij 
snowboardster Bibian Mentel en 
atlete Marlou van Rhijn terecht. Ze 
hebben Bibian en Marlou gewoon 
berichtjes gestuurd: ‘Een vriendin 
van mij is nu gehandicapt, althans 
haar been is eraf. Hoe werkt een 
prothese? Kun jij lopen, en hoe-
lang?’ Dat soort vragen, rechttoe 
rechtaan. Ze zijn op onderzoek uit-
gegaan en lieten al snel dingen aan 
me zien: ‘Kijk, dit meisje heeft ook 
een prothese; zij loopt de hele dag. 
Bibian snowboardt en Marlou loopt 
hard. Oké, dus als je een prothese 
hebt, ben je al een heel eind.’

Dat gaf me enorm veel vertrouwen. 
Ik wist: ik kán sporten. Als Bibian 
en Marlou het konden, dan moest 
ik het ook kunnen. En ik had met-
een contacten die me meer konden 
vertellen. Mijn angst werd door 
mijn omgeving weggenomen. Door 

Ik had na mijn amputatie geen idee wat er 
allemaal mogelijk was. Vriendinnen zijn 
stomweg gaan googelen en kwamen zo bij 
Bibian Mentel en Marlou van Rhijn terecht”

“
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wat ik zag van mensen die ook een pro-
these hadden, wist ik: het kan. Het helpt 
enorm om te zien dat iemand sport of elke 
dag loopt. Dat neemt zóveel twijfel weg.”

Een halfjaar na de amputatie van 
haar rechterbeen – en een deel van 
haar linkerbeen – ligt Fleur weer op 
de operatietafel. Ook haar linkeron-
derbeen wordt nu helemaal geam-
puteerd, op haar eigen verzoek. Met 
haar rechterprothese kan Fleur 
alles, maar dat halve linkervoetje 
heelt niet; het blijft pijn doen. Or-
thopedische schoenen helpen niet. 
Ze zijn lelijk en zitten niet lekker. 
Fleur is klaar om weer te gaan lo-
pen, weer écht dingen te gaan doen. 
Maar dat voetje zit in de weg.

Na lange discussies met de artsen 
– die ‘een gezond stuk Fleur’ niet 
zomaar willen weghalen – krijgt ze 
groen licht. Het linkeronderbeen 
wordt ook geamputeerd, ongeveer 
op dezelfde hoogte als het rechter-
been. En dan kan Fleur écht weer 
gaan beginnen.

“Iedereen wist hoe ik in elkaar stak. Als ik 
iets wil, dan doe ik het gewoon. Dat deed 
ik als kind, toen ik nog twee benen en tien 
vingers had. Na de amputaties was dat 
niet ineens anders. Mijn ouders vonden 
sommige plannen echt weleens stom, 
maar als ik het wilde proberen, moest ik 
het gewoon doen. Iemand zonder han-
dicap hoeft zich nooit af te vragen of iets 

praktisch mogelijk is. Dan gaat het alleen 
maar om iets leuk vinden en een beetje 
talent hebben. Dat is een groot verschil. 
Iemand met een handicap zal zich vaak 
eerst afvragen: kan dit wel?

In het begin vond ik fietsen best eng. Ik 
twijfelde: als ik plotseling moest remmen, 
kon ik dan wel snel genoeg reageren en 
met mijn protheses omgaan? Die hebben 
geen eigen wil, maar moeten wel onder-
deel van je worden. Dus ben ik dat gaan 
proberen. Na een tijdje ging het prima.

Er zijn veel mensen met een handicap 
bang dat iets niet kan, wat ook vaak zo 
beweerd wordt. Als jij elke dag te horen 
krijgt dat je geen trap moet lopen omdat 
dat wel heel zwaar is en niet zal lukken, 
tja, dan lukt het ook niet. Je omgeving wil 
niet dat je in de problemen komt of teleur-
gesteld wordt.

Ik had dat gevoel ook: wat nou als ik val? 
Mijn fysio was daar heel simpel in: dan 
gaan we dat oefenen! Wat voel je als je 
valt? Hoe sta je vervolgens weer op? Als 
je dan merkt dat zoiets gewoon lukt, is er 
niks meer aan de hand. Natuurlijk zijn er 
grenzen, maar je kunt ze wel opzoeken. 
Dan kom je er misschien wel achter dat ze 
verder liggen dan je denkt. Zoek je ze niet 
op? Dan blijf je altijd binnen de lijntjes en 
weet je nooit wat je écht kunt. Dat is zonde 
en saai.”

De paralympische talentdag van 
NOC*NSF verandert in 2013 alles in 
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Fleurs leven. Het is een dag waarop 
mensen met een handicap verschil-
lende sporten kunnen doen, vooral 
bedoeld om nieuwe talenten voor de 
verschillende topsportprogramma’s 
te scouten. Fleur gaat er met een 
totaal andere insteek naartoe: daar 
kan ik verschillende sporten uitpro-
beren en informatie inwinnen over 
wat er allemaal wel en niet moge-
lijk is.

“Ik heb die dag rolstoelbasketbal, tafelten-
nis, zitvolleybal en snowboarden gedaan. 
Rolstoelbasketbal vond ik erg leuk, maar 
ja, mijn doel was wel om weer te gaan 
lopen. Waarom zou ik dan gaan sporten in 
een rolstoel? Atletiek vond ik ook met-
een leuk. Ik moest wel even mijn verhaal 
uitleggen. Ik kwam daar in een rolstoel en 
kon nog niet veel. Guido, die toen bonds-
coach was, vroeg daarnaar. ‘Ja, ik heb 
nu mijn linkervoet nog, maar die gaat er 
binnenkort af’, kon ik hem vertellen. Zijn 
reactie? Ik kreeg niet de gebruikelijke be-
oordeling, maar zijn telefoonnummer. ‘Bel 
maar als je been eraf is.’ Hij had nog geen 
idee wie ik was of wat ik kon, maar zag er 
waarschijnlijk wel iets in.

In december is toen mijn linkervoet geam-
puteerd, in maart kreeg ik mijn protheses. 
Toen heb ik Guido gebeld: ‘Ik heb nu pro-
theses, dus volgens mij kan ik nu komen.’

We begonnen met een simpele oefening: 
over een lijntje lopen, knieën optillen, recht 
blijven, een beetje huppelen, voelen wat er 
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gebeurt, hoe de voeten staan. Echt trainen 
was het niet; het waren basisdingen op weg 
naar volwaardig lopen. Goed lopen was voor 
mij belangrijker dan atletiek. Met atletiek 
kun je altijd beginnen; het zijn basisbewe-
gingen. En hoe ver je doorgaat, maakt niet 
uit. Ik wilde goed lopen, zonder dat iemand 
dacht: wat is er met haar aan de hand? Daar 
heeft de sport mij mee geholpen.
Ik was na die eerste keer zó enthousiast, zo 
vol van de simpele dingen die ik zelf had 
gedaan. Wauw, ik ben de trap opgelopen 
en heb een beetje gehuppeld. Dat vond ik 
al zo heftig, daar was ik al zo ongelofelijk 
blij mee. Ik had zoveel indrukken die dag. 
Ik was blij dat ik kon huppelen, maar zag 
ook wel dat anderen het nog iets harder 
en beter konden. Dus kon ik de volgende 
keer nóg beter worden. Als ik de trap op 
kon lópen, wilde ik hem op kunnen rén-
nen. Als ik hem op kon rénnen, wilde ik 
met twee benen omhoog kunnen spríngen. 
Kon ik dat met twee benen, dan wilde ik 
dat op één been. Ik had steeds iets nieuws 
te leren.

Tegelijkertijd had ik de andere atleten ge-
zien, die als een gek die trappen op konden 
rennen. Ze konden ook hinkelen, en als ze 
gingen sprinten, trokken ze hun blades aan. 
Dat wilde ik ook! De eerste driekwart jaar 
heb ik op normale protheses meegedaan; 

oefeningen op de baan, op de trappen, af 
en toe krachttraining. Het was vooral fit en 
sterk worden. Er zat steeds uitdaging in, 
dus bleef ik het doen. Het ging er hele-
maal niet om wat ik er als atlete mee kon 
bereiken. Iedereen liep ook goed. Met een 
lange broek aan zag je niets geks. Dat vond 
ik belangrijk. Een goede houding, netjes 
lopen, stevig op je benen staan en fit zijn: 
daar ging het om. Dat voorkomt ook een 
hoop andere problemen.

Mijn grenzen verleggen, andere, moeilij-
kere oefeningen: het ging steeds beter. De 
protheses werden echt onderdeel van mij. 
Ik noem ze niet voor niets ‘mijn benen’. 
Veel mensen zien ze als dingen, als een 
noodzakelijk kwaad. Ik niet. Die benen zijn 
van mij! En niemand mag eraan zitten.”

Voor Fleur zijn de andere atleten 
enorm belangrijk. Ze ziet ze harder, 
sneller en beter lopen, huppelen, 
hinkelen, rennen en springen dan 
zijzelf, terwijl ze eenzelfde soort han-
dicap hebben als zij. Fleur wordt als 
vanzelf meegenomen in het zoeken 
naar haar eigen grenzen. Haar lo-
gische gedachte: als zij het kunnen, 
dan moet ik het ook kunnen. Wat 
voor hen heel normaal is, moet dat 
voor Fleur ook kunnen zijn.

Sport is veel meer dan sport. Sport is een 
sociaal middel. Van in m’n eentje trainen 
ben ik nog nooit beter geworden. Elkaar 
uitdagen, elkaar beter maken, is veel leuker”

“
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“Zo’n instelling heb je wel nodig. Ik durfde 
echt niet alles in één keer. Maar omdat ik 
zag dat anderen het deden, wist ik dat het 
niet gek was. Dat was voor mij cruciaal. Het 
helpt om anderen iets te zien doen waarvan 
je op voorhand denkt: je bent niet goed wijs. 
Zulke voorbeelden heb je nodig. Als je het 
allemaal zelf wilt uitzoeken, is dat veel werk; 
dat kost veel energie. En het is onnodig, 
want er is al zoveel kennis. Waarom zou je 
alles zelf uitzoeken? Vraag om hulp en tips.

We hebben nu een nieuw meisje in het 
team. Ook zij mist twee onderbenen. Maar 
zij is nooit in aanraking gekomen met 
de juiste mensen. Haar protheses waren 
slecht, deden pijn en na twee keer pro-
beren zijn die ergens in een hoek beland. 
Al zes jaar zat ze thuis op de bank; ze had 
een uitkering. Ze kwam op een rolstoel-
vaardigheidsdag, iemand sprak haar aan 
en vroeg waarom ze in een rolstoel zat. Ze 
vertelde haar verhaal en kwam in contact 
met ons. Nu heeft ze goede protheses en 
loopt ze. Fantastisch dat wij dat als atleten 
kunnen bereiken.

Natuurlijk doe ik nu aan topsport, maar 
dat betekent niet dat ik niet benaderbaar 
ben. We krijgen als team maandelijks 
berichten van mensen die ons gezien heb-
ben – op de baan of op sociale media – en 

vragen hoe wij dingen doen. ‘Goh, jullie 
hebben een meisje zonder arm. Hoe zit 
dat? Ik ken ook zo iemand, mag die een 
keer met haar praten?’

Natuurlijk mag dat!

Als iemand de eerste stap zet, contact met 
ons zoekt, moeten wij de deur wagenwijd 
openzetten. Zij zijn zo dapper geweest, 
dan laten wij direct zien dat iedereen 
welkom is. Het gaat om zoveel meer dan 
topsport. Door al mijn contacten ben ik 
ook geholpen en sta ik nu waar ik sta. 
Als je een vraag hebt en iets wilt weten, 
kom dan alsjeblieft. Schroom niet. Ik ben 
happy to help.”

Fleur ging naar de talentendag, 
kreeg hulp van vriendinnen die 
zochten wat een handicap en spor-
ten nou precies betekenen. Vervol-
gens werd ze geïnspireerd door 
haar teamgenoten. Maar toch: de 
eerste stappen zette ze zelf.

“Dat is heel belangrijk, en vervolgens dat 
je goed ontvangen wordt. Je komt in een 
totaal nieuwe wereld terecht. Helemaal als 
je op latere leeftijd een handicap krijgt, zo-
als ik. Je hebt altijd op een normale school 
gezeten, ging met je vriendjes naar een 
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sportclub. Als dat dan ineens allemaal net 
even anders moet, is dat enorm spannend. 
Ongeacht hoelang je een handicap hebt, 
ongeacht hoe oud je bent. Toen vriendin-
nen mailtjes gingen sturen, kregen ze 
antwoord. Toen ik bij de talentdag kwam, 
werd ik goed ontvangen, kon ik alles vra-
gen en kreeg ik meteen een telefoonnum-
mer. Ik wist meteen bij wie ik moest zijn.

De volgende stap is opgenomen worden 
in een team. Sport is veel meer dan sport. 
Je gaat sporten omdat je voetbal leuk 
vindt, maar je blijft bij een team omdat 
het team leuk is. Natuurlijk moet je ook 
hard sporten, maar met goede trainings-
maatjes word je vanzelf fanatiek. Sport is 
een belangrijk sociaal middel. Je bent een 
team – ook als je een individuele sport 
zoals atletiek doet. Van alleen trainen 
ben ik nog nooit beter geworden. Elkaar 
uitdagen of elkaar beter maken is veel 
leuker. Zo maak je vrienden; zo is het bij 
mij ook gegaan. Verschillende handicaps? 
Dat maakt niet uit. Maar ga niet meteen 
aanpassingen doen, ga er niet van uit dat 
iets niet kan. Pas als bewezen is dat iets 
niet lukt, moet je iets nieuws verzinnen. 
Daag mensen uit.” 

Sporten heeft Fleur veel gebracht. 
Ze begon met atletiek ‘omdat ze net-
jes wilde lopen’ en hoort inmiddels 
bij de internationale top. Zo gek 
kan het gaan.

“Ik ben zo blij dat ik weer ben gaan 
sporten. Het is hartstikke leuk, ik heb 
het prima naar mijn zin. Ik voel me niet 
beperkt en kom niet veel tegen wat ik 
echt niet kan. Natuurlijk was het heel erg 
wat mij overkomen is, natuurlijk moest 
ik dingen anders doen door die bacterie. 
Maar dat ‘wat-nou-als-het-niet-gebeurd-
was-leven’ bestaat niet. Ja, ik ben nu heel 
gelukkig. Daar gaat het om.”

Als ik de trap op kon lopen, wilde ik hem op 
kunnen rénnen. En als ik hem op kon ren-
nen, wilde ik hem omhoog kunnen spríngen. 
Ik had steeds iets nieuws te leren”

“
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Taalbarrières
Een Rus, twee Italianen, een 
Canadees en een Zwitser zijn op 
de Paralympische Spelen ... Het 
klinkt als het begin van een slechte 
grap. Niets is echter minder waar: 
het is een meer dan serieuze zaak.

Het zijn de waxmannen en de coach 
van de Zuid-Koreaanse crosscoun-
tryskiërs. Hun doel: het gastland 
aan hun eerste paralympische me-
dailles in deze zware sport helpen. 
En dat is gelukt, met brons voor 
Eui Hyun Sin op de 15 kilometer 
crosscountry.

Hun eerste uitdaging was echter 
een gezamenlijke taal vinden, zodat 
ze elkaar begrijpen. De Italiaanse 
waxmannen, Alessandro Fabrizi en 
Luigi Varrone, kennen één woord 
Russisch: spasiba. Het betekent 
dankjewel. Het aantal Italiaanse 
woorden dat hun Russische collega 
Lev Kolokolov kent, is eindeloos. 
Met een dik accent somt hij op: 
“Bellissimo, bravissimo, applausi, 
grazie mille, allora, perche.”

Sinds begin januari werken de drie 
samen. De drie waxmannen zijn 
verantwoordelijk voor de ski’s van 
de zes Zuid-Koreaanse crosscoun-
tryskiërs, die ook op de biatlon in 

actie komen. De sporters worden 
gecoacht door de Canadees-Zwitser-
se Kaspar Wirz. De dagelijkse taken 
van Kolokolov, Fabrizi en Varrone 
behelzen eindeloze uren ski’s ver-
zorgen en waxen. En testen op het 
parcours van het Alpensia Biatlon 
Center.

vIJFTIg proTsenT
Er worden veel talen gesproken, 
maar meestal beperkt dat zich tot 
zinnen van één, twee woorden. “Met 
Kaspar praten we Engels, meestal 
Duits”, zegt Fabrizi. “Engels, Duits, 
Italiaans en soms Russisch met Lev. 
Spasiba, niet? We begrijpen elkaar 
erg goed, omdat Lev goed Italiaans 
spreekt.”
“Vijftig protsent”, vult Kolokolov 
aan in het Russisch. “Nee, zeventig. 
Zeker zeventig procent. Bravis-
simo”, corrigeert Varrone. 

Onderling begrijpen ze elkaar, maar 
de communicatie met de sporters is 
een stuk lastiger. Ze kunnen de Ko-
reaanse woorden die ze kennen op 
één hand tellen. “Kamsahamnida, 
annyeonghaseyo, palle, palle”,  telt 
Kolokolov. “Joahyo betekent goed. 
Cheoncheonhi is langzamer. Eet 
smakelijk? Nee, dat is onmogelijk. 
Niet te leren.”

gooD, no gooD
Alleen Jeong Min Lee spreekt En-
gels. De anderen beperken zich tot 
handgebaren. “Soms zou het fijn 
zijn om een beetje feedback te krij-
gen”, zegt Fabrizi. “Ze steken hun 
duim op, of zeggen ‘good, good, no 
good.” Kolokolov vult aan: “En mij 
noemen ze geen Lev maar Lefo. 
Het is een vreselijk moeilijke taal.”

Hoe belangrijk is het werk dat de 
drie doen? “Elke dag is het werken, 
werken, werken”, zegt Kolokolov. 
“Het is jammer dat niemand ons ziet, 
niemand ons werk kent en tóch alles 
afhankelijk is van ons. Elke gouden 
medaille, überhaupt elke medaille, 
is het resultaat van hels werk van de 
waxmannen. Als een sporter slecht 
presteert, zijn wij de eersten die de 
schuld krijgen.”

Niet in het Zuid-Koreaanse team. 
Ondanks de taalbarrière heb-
ben waxmannen en sporters 
een goede band. De zes sporters 
waarderen zijn werk. “Daar hou 
ik wel van”, zegt de Rus. “Hun 
mentaliteit is hetzelfde als van 
ons Russen. Als ze verliezen, ac-
cepteren ze dat. Zoals de Russen. 
Wij geven niemand de schuld. 
Alleen onszelf.”

PYEONGCHANG 2018
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SIDNEY
BITO
Geboren op Curaçao, door zijn moeder naar Nederland gestuurd 

voor een betere toekomst. Kwam in het drugscircuit terecht, werd 

neergeschoten en belandde in een rolstoel. En nu staat het leven 

van Sidney Bito (34) in het teken van een droom: Tokio 2020.
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Ik werd in 2001 door mijn moeder naar 
Nederland gestuurd om een betere toe-
komst op te bouwen. Dat betekende dat ik 
een opleiding moest gaan volgen. Opleidin-
gen in Nederland waren veel beter dan op 
Curaçao. Ik ging in Leeuwarden wonen en 
zou daar ook gaan studeren, maar ik voelde 
me als klein jongetje al veel meer thuis op 
straat dan in de schoolbanken. En dat was 
ook in Leeuwarden zo. Ik maakte vrienden 
en dat waren echte straatjongens. Jongens 
die de verkeerde dingen doen. En daar ging 
ik vrij makkelijk in mee.

Ik kwam in de drugshandel terecht en 
het snelle wereldje met veel geld vond ik 
enorm interessant. Ik was geen lieverdje, 
liep regelmatig met een wapen op zak 
rond. Ik wilde aanzien en status, ook in 
een Mercedes rijden en veel geld verdie-
nen. In 2008 ontstond er een ruzie tussen 
twee groepen jongens en die liep enorm 
uit de hand. Eén van die jongens trok een 
pistool en schoot me neer.

Het litteken onder mijn linkerborst is nog 
duidelijk te zien. De kogel miste mijn hart 
op een haartje na, maar raakte wel mijn 
ruggengraat. Ik was verlamd vanaf mijn 
navel en kwam in een rolstoel terecht. 
Weg snelle leventje, weg geld. En dat ver-
anderde alles.

De eerste twee jaar was het voor mij heel 

“
moeilijk. Ik kwam bijna niet meer buiten en 
was enorm boos. Ik wilde de jongen die mij 
had neergeschoten hetzelfde aandoen. Ik 
kon mijn woede niet kwijt. 

Maar op een gegeven moment dacht ik: ik 
kan mezelf niet van de wereld af blijven 
sluiten. Het is vreselijk wat er is gebeurd, 
maar het is ook mijn eigen schuld. Ik was 
voor 2008 al betrokken geweest bij schiet-
partijen, maar de aantrekkingskracht was 
te groot.

Mijn moeder zei altijd: ga naar school, 
doe iets met je leven, maar ja, het snelle 
leven, met veel geld, vond ik te aantrek-
kelijk.  Tot ik naar Amsterdam verhuisde. 
Ik had besloten het positieve te gaan doen; 
te gaan doen waarvoor mijn moeder me 
naar Nederland had gestuurd: een betere 
toekomst opbouwen.

En in Amsterdam kwam ik bij Only 
Friends terecht; een sportclub voor 
mensen met een handicap. In het revali-
datiecentrum had ik al rolstoelbasketbal 
gespeeld en dat vond ik erg leuk. Daarvoor 
had ik me ook aangemeld en dat heb ik 
ook een paar jaar gespeeld. Ik had zelfs de 
hoop dat ik het nationale team zou kun-
nen halen. Tot ik geïnspireerd raakte door 
Alpe d’Huzes, het evenement waarbij geld 
wordt ingezameld voor onderzoek naar 
kanker. Dáár wilde ik een keer aan mee 
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gaan doen en zo kwam ik met handbiken 
in aanraking. Ik vond het meteen leuk én 
ik bleek er nog best goed in. Ik had talent! 
Dus was dat mijn nieuwe sport. 

“Ik zeg het 
wel vaker: het 
beste dat me 
is overkomen, 
is dat ik ben 
neergeschoten”

Ik zeg het wel vaker: het beste dat me is 
overkomen, is dat ik ben neergeschoten. Ja, 
dat klinkt heel gek. Maar door die schiet-
partij, door die dwarslaesie, kreeg ik de 
kans om los te komen van die verkeerde 
vrienden. Kreeg ik de kans om los te komen 
uit het criminele wereldje.  Nu heb ik een 
andere droom: de Paralympische Spelen in 
2020. Nee, kwalificeren wordt niet makke-
lijk, maar ik ga er keihard voor werken. 

Die schietpartij... dat móest gebeuren. 
Natuurlijk had ik die dwarslaesie liever 
niet gehad. Maar ik heb er wel heel veel 
positiefs voor teruggekregen.”

Foto: Ilse Schaffers/IQ
 Photo&

Art

21#INSPARATIE



Foto: Stephen M
cCarthy/Sportsfile

22



Bij haar eerste Europese titel op de 100 
meter schoolslag was Chantalle Zijderveld 
nog maar 13 jaar. Een daverende surprise. 
Een jaar later was haar wereldtitel de be-
vestiging dat het geen eenzame uitschieter 
was. Vervolgens zou dat in Rio de Janeiro 
definitief moeten worden bekroond met 
paralympisch goud. Dat liep even anders. 
Op 9 september 2016 won niet Zijderveld, 
maar nota bene land- en teamgenote Lisa 
Kruger het goud. Ze pakte en passant ook 
nog het wereldrecord af van de beduusde 
Zijderveld.

Zelf moest Zijderveld genoegen nemen met 
brons. Als die zo bekende boer met kiespijn 
perste ze er op het podium nog een kleine 
glimlach uit. Tussen een stortvloed aan 
bronzen tranen. Ze had gefaald. Niet voor de 
buitenwacht. Wel voor zichzelf.

Maar: haar revanche zou nog wel komen. 
Ze was nog jong, had nog jaren genoeg 
te gaan op het hoogste niveau. Met een 
dikke rode stift werden de wereldkampi-
oenschappen in Mexico omcirkeld in de 
agenda. Dat toernooi in 2017 ging ver-
volgens niet door, door de aardbevingen 
die het land teisterden. Weg revanche. 
Een ingelast ‘oefentoernooi’ in Eindhoven 
bracht enige verlichting: Zijderveld pakte 
haar wereldrecord met imponerende cijfers 
terug. Maar ja, het was niet goed voor het 
aller-allerhoogste: goud.

Het werd 2018, weer een jaar voor Eu-
ropese kampioenschappen. Maandag 13 
augustus – bijna twee jaar na haar donker-
ste zwemdag – moest het gebeuren: dé race 
om de pijn voorgoed weg te vagen.

Soms komen meisjesboeken uit. Ze zwom, 
nee, snelde, nee, spurtte, nee ... Ze vlóóg 
naar het goud. Verpulverde haar eigen we-
reldrecord. En toen kwamen ze: de tranen. 
Tranen in het water, in de armen van uitge-
rekend Kruger, die nu genoegen moest ne-
men met minder dan goud. Ze won zilver. 
Later dikke tranen tijdens het Wilhelmus. 
Ze dacht aan Rio, aan dat brons dat toch 
goud had moeten zijn. Ze dacht aan het 
afgelaste WK in Mexico. En aan de pres-
tatie waar ze twee jaar lang keihard voor 
had gewerkt. Goud. En het volkslied op een 
groot toernooi; alleen voor haar.

Chantalle Zijderveld zit weer op haar troon.

Net als in 2014: te beginnen met een 
Europese titel. Volgend jaar de kans op 
de wereldkampioenschappen om die titel 
opnieuw te bevestigen. En dan, dan is het 
2020. De dag van de 100 meter schoolslag 
in het Olympic Aquatic Centre van Tokio 
zal tegen die tijd in de agenda van Zijder-
veld staan.

Dik omcirkeld.

COLUMN

Gouden tranen
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ALYDA 
NORBRUIS
Gouden, zilveren en bronzen medailles op de 

Paralympische Spelen, wereldtitels en nationale titels. 

En toch: voor wielrenster Alyda Norbruis (29) is het nog 

niet genoeg. Elke dag leert ze nog bij, wordt ze sterker. 

Binnen en buiten de sport. De belangrijkste les? Zorg 

dat je plezier hebt in wat je doet. 
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l van jongs af aan is Alyda sportief. Is 
ze zelf niet aan het sporten, dan kijkt 
ze wel naar de korfbalwedstrijden van 
haar broers en zussen, of naar sport op 
televisie. De geboren Friezin groeit op in 
Ureterp. In een echte korfbalfamilie. Dat 
Alyda al op vierjarige leeftijd rondloopt bij 
korfbalvereniging KV Oerterp is dan ook 
niet verrassend. “Ik wilde altijd wel goed 
zijn, maar door mijn motorische proble-
matiek was dat lastig”, herinnert ze zich.

Alyda heeft cerebrale parese. Door een 
hersenbloeding na haar geboorte is ze 
linkszijdig spastisch en deels verlamd. On-
danks dat het haar beperkt in de sport, is ze 
enorm ambitieus. “Ik was altijd al bloedfa-
natiek. Ik wilde altijd voor het eerste team 
gaan, maar belandde na een zomer vol 
trainingen en selectiewedstrijden in het 
tweede of derde. Daar was ik dan enorm 
teleurgesteld over. Gelukkig had ik altijd 
mijn ouders die me met beide benen op de 
grond zetten. Wij speelden vaak leukere 
wedstrijden, wonnen ook wel eens, terwijl 
het eerste team vaak alleen maar verloor. 
Zo leerden ze me de positieve kant zien van 
het niet halen van het eerste team.”

WInTerDroom
Tot groep vijf zit Alyda op een reguliere 
school. Ze ‘verdrinkt’ daar en verhuist 
naar een mytylschool. Daar komt ze in 

aanraking met een andere sport: skiën. 
Ze gaat mee naar Oostenrijk voor een 
skikamp voor kinderen met een handicap. 
En daar ontdekt ze dat skiën ook een heel 
erg leuke sport is. “Skiën was iets waarin 
ik net zo goed - of zelfs beter - kon zijn dan 
de rest. Uiteindelijk mocht ik zelfs komen 
voorskiën bij het Nederlandse skiteam en 
heb ik een paar jaar meegetraind. Ik was 
in de race om me te kwalificeren voor de 
Paralympische Winterspelen in Vancouver 
(2010). Zover is het echter niet gekomen.”
Haar gedrevenheid, haar ambitie om de 
beste te zijn, staan haar paralympische 
winterdroom in de weg. “Ik wilde niet 
naar Vancouver om alleen maar leuk mee 
te doen, wilde meedoen om de prijzen. En 
ik had niet het idee dat dat zou lukken. 
Daardoor verloor ik het plezier in de sport. 
Toen heb ik besloten te stoppen. Plezier is 
toch de sleutel tot succes.”

IeTs nIeuWs
In het skiën ontdekt ze wel dat goed pres-
teren op de Paralympische Spelen heel 
hoog op haar verlanglijstje staat. Dus gaat 
ze op zoek naar ‘iets nieuws’. Ze vertelt: 
“Ik ben om me heen gaan kijken naar wat 
ik dan wel zou kunnen en willen doen. 
Er waren twee opties: roeien of wielren-
nen. Ik kwam in gesprek met Annika van 
der Meer (toen paralympisch skiester, nu 
roeister, red.), zij kwam uit het wielrennen 

A
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en bracht me in contact met bondscoach 
Eelke van der Wal. ‘Alyda, als je echt wat 
wilt, weet ik wel iemand die je graag in 
zijn team wil hebben’, zei ze. Vervolgens 
heb ik Eelke gemaild. Vrij snel zaten we 
aan tafel. Het was een goed gesprek, hij 
wilde graag kijken wat er mogelijk was. In 
dat eerste gesprek hebben we het zelfs al 
over de Paralympische Spelen gehad.”

Alyda krijgt een fiets te leen, houdt contact 
met Eelke en gaat niet veel later naar de ta-
lenttrainingen. Om haar echt te testen, wil 
de bondscoach haar wel eens een wedstrijd 
zien rijden. Een internationale wedstrijd 
in Luik. Alyda zegt daarover: “Dat was 
allemaal op eigen gelegenheid, ik was niet 
meteen enthousiast. Ik was nog jong, België 
vond ik maar ver weg. En toen zei Annika: 
‘Als je dat niet doet, dan weet ik niet of 
je nog een kans krijgt in het wielrennen.’ 
Omdat ze het zelf ook leuk vond, is Annika 
ook meegegaan. Eelke heeft me zien rijden 
en ik kreeg het voordeel van de twijfel.”

TopsporTsTaTus
Wat daarna gebeurt, is een soort super-
snelle achtbaan. In september 2011 mag 
Alyda zich bewijzen bij de wereldkampi-
oenschappen op de weg in Denemarken. 
Ze wordt vijfde in de wegwedstrijd, goed 
voor een A-status als topsporter. En dus 
moet ze zich drie dagen per week melden 
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bij de nationale selectie. En o ja, die vijfde 
plaats is ook goed voor een nominatie voor 
de Paralympische Spelen.

De winterperiode op de wielerbaan willen 
coach en wielrenster gebruiken om aan de 
conditie, fitheid en techniek te gaan wer-
ken. “De rest van het team was serieus in 
training voor de WK, ik niet”, lacht Alyda. 
“Maar vrij snel reed ik heel makkelijk mee. 
Dus klokte Eelke een keer wat voor tijden 
ik reed. Die tijden bleken op de vorige WK 
goed voor een medaille. Toen zijn we toch 
maar gericht gaan trainen!” 

Om de achtbaan een bizarre finish te geven: 
in februari 2012 wordt Alyda in Los Angeles 
wereldkampioen op de tijdrit en wint ze 
zilver op de achtervolging. Beide prestaties 
zijn goed voor kwalificatie voor de Paralym-
pische Spelen. Niet veel later zet ze ook haar 

nominatie om in kwalificatie, zowel voor de 
wegwedstrijd als tijdrit op de weg. Inder-
daad, dit ging bizar snel. “Ja, absoluut”, 
erkent Alyda. “Ik ben in juni 2011 begonnen, 
in oktober had ik een A-status en in februari 
2012 was ik wereldkampioen. Dat was ook 
niet helemaal gezond hoor. Iedereen was 
verbaasd, mijn ouders hebben zich ook wel 
afgevraagd of dat allemaal goed voor me 
was. Maar ja: als je tegen mij zegt dat ik naar 
de Spelen mag, dan ga ik ervoor!”

paralympIsche meDaIlles
In Londen wint Alyda op pure wilskracht een 
zilveren medaille, meer zat er door een acute 
blindedarmontsteking vlak voor die Spelen 
niet in. Vier jaar later, in Rio de Janeiro, is ze 
wel honderd procent fit en wint ze twee gou-
den en een bronzen medaille. Daarnaast staat 
de teller inmiddels ook al op tien wereldtitels. 
En daarmee is het voor de Friezin nog niet 

Wat ik wilde winnen, heb ik. Ik kan 
het nu alleen maar mooier maken. 
En als dat niet lukt, dan is dat zo. 
Ik heb wat ik heb, dat pakken ze 
me nooit meer af”

“
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op. Ze gaat nog zeker door tot 2020, tot de Paralympische 
Spelen van Tokio. Gedwongen door fysieke omstandighe-
den doet ze dat met een beperkt programma: alles staat in 
het teken van de 500 meter tijdrit op de baan.

Wat is er voor haar dan nog meer te winnen? Eigenlijk 
niks, erkent ze: “Wat ik wilde hebben, heb ik. Ik kan 
het nu alleen maar mooier maken. En als dat niet lukt, 
is dat zo. Ik heb wat ik heb, dat pakken ze niet af. Maar 
alles wat ik er nog aan toe kan voegen, is heel erg mooi. 
Dat lijkt me voor de komende jaren de uitdaging.”

Naast de uitdaging van het winnen, is er voor Alyda in de 
sport nog meer uitdaging: “In het wielrennen kun je con-
tinu je grenzen verleggen. In de sport én in jezelf. Ook 
buiten de sport heb ik veel aan het wielrennen. Mentaal 
ben ik weerbaarder, kan afzien, kan klappen incasseren. 
Dat heeft de sport me geleerd. En ik kan nog zoveel meer 
leren en ontdekken door het wielrennen. Mensen vragen 
wel eens wat mijn grootste overwinning is. Uiteindelijk 
is dat de overwinning op mezelf.”
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Aan de hand van Bo Kramer werden 
de rolstoelbasketbalsters in Hamburg 
wereldkampioen. Een ploeg die totaal 
anders oogt dan twee jaar terug, toen 
in Rio de ‘gouden missie’ eindigde met 
brons. Het broekie van toen is de spel-
verdeelster van nu.

Bo Kramer maakte in 2014 haar debuut in 
Oranje. In de zomer van 2016 ging ze fulltime 
trainen, om in Rio de Janeiro brons te win-
nen. Een teleurstelling voor de speelsters die 
jaren aan hun gouden missie werkten; voor 
Kramer een medaille om supertrots op te 
zijn. Zij kende niet het gevoel van brons op 
de Spelen van 2012, dat vier jaar later goud 
moest worden. Haar stralende glimlach tus-
sen alle strakke koppies in Rio; het was een 
wat vreemd gezicht. Ze wist er ook niet zo 
goed raad mee. “Om op mijn eerste Paralym-
pische Spelen een medaille te winnen, daar 
ben ik heel erg blij mee”, glunderde ze. “In 
Londen dachten de oudere speelsters er ook 
zo over. Nu is het voor hen anders.”

Kramer heeft één doel. Nee, dat is niet 
‘goud in Tokio’. Het g-woord lijkt voor 
de rolstoelbasketbalsters sowieso verbo-
den terrein sinds Rio 2016. Voor die tijd 
schreeuwden ze van de daken dat ze voor 
goud zouden gaan. Nu niet. Ook Kramer 
niet. Het doel dat ze wél heeft?

De beste van de wereld worden.

Voor haar nu nog geen plek in het All Star 
Team op de WK in Hamburg. Maar wie ‘Bo 
2.0’ in actie zag, zag dat het niet meer te 

vergelijken is met Rio 2016. Ze is sterker en 
belangrijker voor het team. Van center is 
ze meer guard geworden. Ze brengt de bal, 
beslist en bepaalt. Heeft veel meer ver-
antwoordelijkheid. Zet de lijnen uit op het 
veld, schreeuwt en coacht waar ze kan.

“Eerst was ik nog het broekie, alles wat ik 
deed, was goed”, lacht ze. “En als ik nu iets 
verkeerd doe, dan hebben we een probleem. 
En dat krijg ik ook te horen. Daar heb ik erg 
aan moeten wennen. Maar door dit soort 
belangrijke wedstrijden te spelen, wordt je 
echt beter. Dan gaan we als team, en ik als 
speelster, hele grote stappen zetten.”

Ook het team is totaal anders dan twee 
jaar terug. De helft van het team is ver-
vangen – al dan niet noodgedwongen door 
basketbalpensioen. Kramer erkent dat er 
iets veranderd is. Ten goede. “We zijn heel 
sterk naar elkaar toegegroeid. Verdedigend 
zijn we veel verder en we zijn minder af-
hankelijk van een, twee speelsters. Het zijn 
niet alleen de centers die de punten hoeven 
te maken. Iedereen kan scoren; ook de in-
valsters. Die punten zijn het belangrijkste.”

“Aanvallend kunnen we nog zóveel beter. 
Maar als we blijven verdedigen, de te-
genstander weinig scoort en wij één punt 
meer maken, dan winnen we. Was het 
mooi? Misschien niet. Maar wat de rest van 
de wereld vindt, moeten ze maar lekker 
vinden. Wij waren hier met z’n twaalven 
om wereldkampioen te worden. En dat is 
gelukt. Ik hoop dat dit er een van velen is. 
Ik ben nog lang niet klaar. Dit went nooit.”

COLUMN

Broekie-af
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THIJS VAN 
DEN END
Als kind was hij gek op voetbal en atletiek. Inmiddels 

is hij bezig aan zijn tweede zwemleven als paralympiër 

en is Thijs van den End (25) hard op weg om de 

Paralympische Spelen in 2020 te halen. Een gesprek 

over topsport, tweede kansen en wijze levenslessen.
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at Thijs nu fulltime zwemmer is, mag op 
z’n minst een verrassing heten. “Ik vond 
zwemmen als kind helemaal niet zo leuk”, 
lacht hij. “Een vriendje van me deed aan 
wedstrijdzwemmen. Ik vond er niks aan. 
Ik was liever buiten.”

En buiten doet Thijs dus aan atletiek. Kort 
na de zomer van 2005 – hij is dan twaalf 
jaar – krijgt hij last van zijn linkerknie. 
Via de huisarts en fysiotherapeut volgt de 
medische route naar een röntgenfoto en 
aansluitend een knieoperatie om zijn los-
gelaten knieschijf weer vast te zetten. Hij 
vertelt: “Tijdens die operatie kregen mijn 
ouders het nieuws dat ze een onbekend ge-
zwel hadden gevonden. Iets wat daar niet 
hoorde en mijn knieschijf wegdrukte. Ze 
hebben een biopt genomen om te testen 
wat het was. En dat bleek uiteindelijk een 
kwaadaardige tumor.”

Hij komt in de spreekwoordelijke medi-
sche molen terecht. Onderzoeken, meer-
dere operaties om precies te kijken wat 
er aan de hand is en om te concluderen 
dat de artsen achter de feiten aan lopen. 
“Dat kwam doordat ze eerst zo’n andere 
diagnose hadden gesteld. Dat het een 
tumor zou zijn, was ook niet het meest 
waarschijnlijke”, zegt de Woerdenaar nu. 
“Uiteindelijk bleek de tumor te ver ont-

wikkeld om mijn been nog te redden, dus 
was amputatie de meest logische keuze. 
Nou ja, keuze ... Ik mocht kiezen of ik mijn 
been wilde houden, of dat ik wilde blijven 
leven. Dat is natuurlijk geen keuze; dit was 
de enige oplossing.”

ZWemmen ZonDer been
Vrij snel na de amputatie wil Thijs maar 
één ding: zwemmen. “Ik wilde gewoon we-
ten of dat nog kon, of dat ik met mijn ene 
been dan alleen maar rondjes zou gaan 
draaien”, verklaart hij. Zijn eerste zwem-
ervaring-zonder-been doet Thijs op bij de 
sportschool waar zijn moeder fitnest. In 
hun zwembad, in een afgesloten omge-
ving, plonst hij in het water. De simpele 
conclusie: ja, hij kan nog zwemmen. En 
nee, hij draait niet alleen maar rondjes.

Thijs: “Ik vond het heel eng om mezelf 
helemaal bloot te geven in een groot 
openbaar zwembad. Daarom gingen we 
naar die sportschool. Waarom ik het eng 
vond? Ik was bang voor de reacties. Was 
bang dat iedereen naar me zou kijken, of 
iets van me zou vinden of zeggen. Inmid-
dels ben ik veel verder, maakt het me geen 
bal meer uit wat iemand van me denkt. 
Maar ik was twaalf, dat is echt een leeftijd 
waarop de mening van anderen er wél toe 
doet.”

D
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Of hij nou uiteindelijk wel in een openbaar 
zwembad heeft gezwommen en hoe de 
reacties toen waren, kan Thijs zich niet 
herinneren. “Ik denk niet dat ik daarna 
nog echt in een zwembad ben geweest 
zonder dat het een training of wedstrijd 
was”, probeert hij zich te herinneren. “Een 
buurjongen zwom wedstrijden en hij werd 
getraind door oud-paralympiër Kasper 
Engel. Die buurjongen had de link gelegd: 
als Kasper nog kan zwemmen, kan Thijs 
dat vast ook nog wel. Ik ben een keer gaan 
kijken en zo is het begonnen. Ik begon 
echt weer bij de basis; ik had niet de ver-
gelijking met zwemmen met twee benen.”

naTIonale selecTIe
Thijs blijkt aanleg te hebben. In korte tijd 
gaat hij van zwemclub One Team Swim-
ming – het latere ZPC Woerden – naar 
de nationale selectie in Amersfoort. Hij 
zwemt tussen 2009 en 2011 Europese 
kampioenschappen en wereldkampioen-
schappen. En hij lijkt hard op weg naar de 
Paralympische Spelen van 2012, tot hij er 
zelf een punt achter zet. “Het plezier was 
weg. Ik was wel aan het trainen, puur op 
discipline, maar ik had er niet heel veel zin 
meer in”, blikt hij terug. “Ik bleef me ook 
nog wel verbeteren, maar het plezier was 
weg. Hoe stom of zonde het dan misschien 
ook is, kun je op zo’n moment niet verder. 
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Dan haal je er voor jezelf te weinig uit. Dus 
ben ik gestopt”

Thijs gaat zich meer richten op zijn studie 
bestuurskunde in Amsterdam, is zelfs 
een tijdje actief voor de D66-fractie in de 
gemeenteraad. En na een tijdje ... besluit 
hij weer om te gaan zwemmen. “Ja, het 
begon weer te kriebelen”, zegt hij. “Dat 
is een cliché, maar het is wel echt waar. 
Ik had gewoon het gevoel dat ik weer 
wilde zwemmen. Ik had nog een mooie 
leeftijd en het gevoel dat als ik het niet 
zou proberen, dat ik daar later spijt van 
zou krijgen.” Lachend voegt hij eraan toe: 
“Met de buurjongen die me ook de eerste 
keer aan het zwemmen kreeg, ben ik nog 
op vakantie geweest. In een dronken bui 
hebben we toen geroepen dat we naar de 
Spelen zouden gaan. We zijn samen gaan 
trainen en ik doe dat nog steeds.”

TWeeDe kans
Opnieuw gaat het snel. Hij zwemt in 2014 
weer op de Nederlandse kampioenschap-
pen, is daar sneller dan ooit en keert terug 
in de nationale selectie – een tweede kans. 
Zijn doel: de Paralympische Spelen. In 
principe Tokio 2020, want Rio 2016 komt 
te snel. Bij het laatste kwalificatiemoment 
komt hij echter maar 0.06 seconden te 
kort voor kwalificatie. Op dat moment 
een teleurstelling, maar: “Rio was niet 
mijn doel, dus kon ik het sneller naast me 
neerleggen.” Deze zomer zwemt Thijs zijn 
eerste grote internationale toernooi sinds 
2011. En op de Europese kampioenschap-
pen is hij beter dan ooit. Hij wint zilver 
op de 100 meter rugslag en pakt ook nog 
brons met de Nederlandse estafetteploeg 
op de 4x100 meter wisselslag.

“Het gaat goed, ik heb er veel plezier in 

In een dronken bui riep ik met 
mijn buurjongen dat we naar 
de Spelen zouden gaan. We zijn 
samen gaan trainen en ik doe dat 
nu nog steeds”

“
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en zwemmen is nu een veel bewustere 
keuze”, erkent hij. “De eerste keer ben ik 
er in meegezogen. Het was een soort trein 
waar ik op zat. Nu heb ik steeds bewuste 
keuzes gemaakt. Dat maakt het anders. 
Zeker nu ik dan een medaille win, met een 
dik persoonlijk record, weet ik dat ik op de 
goede weg bent. Ik ben enorm gedreven. 
Mijn doel staat nog: Tokio 2020. Als ik 
daar mee wil doen om de medailles, moet 
ik nog wel wat sneller. Een medaille zou 
mijn ultieme droom zijn. Ik heb nog twee 
jaar om daarvoor te werken.”

naTurel
Toch nog even terug naar zijn jeugd, toen 
Thijs geen hele dagen in een zwembad 
wilde vertoeven. Waarom nu wel? “Ik 
merkte dat ik best aardig kon zwemmen”, 
lacht hij. “En in het water ben je, voor je 
gevoel, minder beperkt. Je doet wat ieder-

een doet. Op het land was het in het begin 
helemaal niks; lopen was lastig, rennen is 
nog altijd moeilijk. In het water heb je de 
vrijheid, snelheid en vooral: je hebt geen 
hulpmiddelen nodig! Zwemmen doe je 
met het lijf dat je hebt. Zonder hulpmid-
delen. Het is een makkelijke sport om mee 
te beginnen.”

En die vreemde reacties? Thijs kijkt daar 
nu heel anders naar dan toen hij twaalf 
jaar was: “Trek je zo min mogelijk aan 
van wat andere mensen vinden. Waag de 
sprong in het diepe, doe waar je zin in 
hebt. Probeer dingen uit. Ik vind ook dat 
ik daarin een voorbeeldfunctie heb: laten 
zien dat er heel veel mogelijk is met een 
handicap.”
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Er moeten nog minimaal 12 speelsters bij, het niveau 

moet nog enorm omhoog, maar: de Nederlandse vrouwen 

zouden zich zomaar kunnen kwalificeren voor de 

Paralympische Winterspelen in 2026. Nou ja... Als dat 

aparte vrouwentoernooi er ook echt komt.
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ls para-ijshockeyer moet je tegen een 
stootje kunnen. Echt iets voor mannen 
dus. Toch is para-ijshockey een gemengde 
sport. Nou ja... De 24-jarige Noorse Lena 
Schrøder was op de Winterspelen in Pye-
ongchang een gevalletje one of a kind: de 
enige vrouw. Tegen 135 mannen. 

“Zij is echt goed, maar wel de uitzonde-
ring”, zegt de Nederlandse para-ijshoc-
keycoach Nancy van der Linden. Wat haar 
betreft blijft Schrøder niet lang de enige.

Para-ijshockey wordt voor 99,3% gedo-
mineerd wordt door mannen. 1 Vrouw 
in Pyeongchang – goed voor 0,7% – te-
genover 135 mannen. Dat móet anders, 
vindt ook het Internationaal Paralympisch 
Comité. Daarom wordt er hard gewerkt 
om para-ijshockey voor vrouwen te ont-
wikkelen. Te beginnen in 2026, of zelfs al 
in 2022. En Nederland loopt daarbij mee 
voorop. 

In mei kwamen tien landen samen in het 
Tsjechische Ostrava voor de allereerste 
Para Ice Hockey World Cup voor vrouwen. 
In de Elite Division ging het tussen Canada, 
Verenigde Staten en Team Europe. Nancy 
van der Linden speelde zelf jaren in het Ne-
derlands (valide) ijshockeyteam en is op dit 
moment coach van het Europese team. Dat 
team bestaat uit speelsters uit Noorwegen, 
Finland, Zweden, Tsjechië, Frankrijk, Kroa-
tië, Groot-Brittannië en Nederland. Van der 
Linden: “Die landen kampten allemaal met 
hetzelfde probleem: te weinig speelsters om 
een volwaardig nationaal team samen te 

stellen. Zo is na een aantal trainingskam-
pen Team Europe ontstaan.”

DrIe Tegen DrIe
In de Development Division kwamen naast 
Nederland ook Frankrijk, Groot-Brittannië, 
Noorwegen, Australië en gecombineerde 
teams van Kroatië/Tsjechië en Finland/
Zweden in actie. Team Nederland bestond 
uit goalie Irma van der Linden, Tamara van 
Laarhoven en Lisa Vreugde. “Natuurlijk is 
dat niet genoeg voor een volwaardig ijshoc-
keyteam”, erkent Van der Linden. “Daarom 
werd er in de Development Division drie 
tegen drie gespeeld. Zo kunnen alle landen 
meedoen.”

basIs
De World Cup was een vervolgstap na 
een aantal internationale trainings- en 
ontwikkelingskampen. Doel was voor de 
‘ontwikkelingslanden’ vooral om ervaring 
op te doen. Zo had Van Laarhoven voor 
het toernooi in Ostrava pas twee uurtjes 
op het ijs gestaan. Van der Linden en 
Vreugde ijshockeyen al langer. “Van een 
echte nationale selectie is geen sprake. 
Daarvoor heb ik meer speelsters nodig”, 
legt Van der Linden uit. “Wie mee wilde, 
mocht nu mee. Dat was ook de opzet van 
dit toernooi. Met wedstrijden, workshops 
over gezond eten, materiaal, warming-up; 
alles voor een goede para-ijshockeybasis.”

Hoe zie je de groei van para-ijshockey 
voor vrouwen in de komende jaren?
“De sport moet bekender worden, er moe-
ten meer mensen opstaan die de kar willen 

A
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gaan trekken. Ik heb in Ostrava speelsters 
van verschillende landen gezien die het ijs 
af kwamen en zeiden: dit had ik tien jaar 
eerder moeten doen! Het is een enorme 
uitlaatklep, ik zie alleen maar lachende 
gezichten. En ze zijn zo enorm fanatiek.”

Waar liggen de uitdagingen?
“Er moeten nu wel meer speelsters bij 
gaan komen. Ik weet niet wat het Inter-
nationaal Paralympisch Comité als eisen 
gaat stellen. Ik heb gehoord dat ze een 
kwalificatietoernooi met acht landen wil-
len houden, waarvan er dan zes naar de 
Paralympische Spelen mogen.”

Is dat haalbaar voor 2022?
“Ik denk dat 2026 een stuk reëler is. De 
Winterspelen in Beijing zijn al over minder 
dan vier jaar. Als je daarvoor al een kwali-
ficatietoernooi wilt houden, moeten er dus 
binnen drie jaar acht teams van 15 speelsters 
zijn. En je wilt natuurlijk ook wel goede 
speelsters, je wilt wel kwalitatief goede sport. 
Als we 2026 als doel stellen, hebben we tijd 
om het écht goed voor elkaar te krijgen.”

En wat moet Nederland doen om er in 
2026 bij te zijn op de Spelen?
“Het belangrijkste is het vinden van de 
talenten. Ze moeten er zijn, maar ik weet 
niet waar. Ik weet zeker dat er meisjes zijn 
die thuis zitten met een beenamputatie, 
of een andere handicap, die denken: ik 
kan helemaal niks meer. Maar er is zóveel 
meer. Die meisjes wil ik graag vinden, bij 
wijze van spreken bij de hand nemen en 
zien wat er dan voor moois gebeurt.” 
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TERUG 
NAAR 
ROME
September 1960. Toen won Delphine van Opdorp drie 

keer goud op de allereerste Paralympische Spelen in 

Rome. Daarmee is ze de eerste Nederlandse sporter 

die paralympisch kampioen werd. Ik sprak haar voor 

een boek met de mooiste verhalen uit de Nederlandse 

paralympische geschiedenis. Dat boek moet in 2020 

verschijnen, 60 jaar na de eerste Paralympische 

Spelen. Waarom de verhalen van toen volgens Van 

Opdorp verteld moeten worden? “Als je vandaag wilt 

begrijpen, moet je eerst op zoek gaan naar gisteren.”
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“De paralympische wereld is nu totaal an-
ders dan toen. Mijn eerste Spelen, in 1960, 
en mijn laatste, in 1972, waren al niet met 
elkaar te vergelijken. In 1960 moest ik 
aan kunnen tonen dat ik drie keer in de 
week ging zwemmen. Dat was voldoende 
om mee te mogen naar Rome. Twaalf jaar 
later moest ik al echt serieus trainen en 
aan limiettijden voldoen voor kwalificatie. 
Het was in korte tijd zóveel professioneler, 
zóveel serieuzer geworden. Laat staan als 
je naar 1980 kijkt, of naar nu. Dat is bijna 
niet meer voor te stellen.”

Dat het allemaal nog niet zo professioneel 
was, bewijst wel haar beschrijving van het 
zwemtoernooi in de Italiaanse hoofdstad: 
“Wij zwommen maar 25 meter, omdat 50 
meter voor ons te ver zou zijn. Maar ja, het 
was wel een 50-meterbad en we moesten 
officieel aantikken. Dus moesten we halver-
wege het bad aan een touwtje hangen om te 
starten. Dat zou nu echt niet meer kunnen, 
maar toen vonden we dat prima. En toen 
ik goud won, werd echt het Wilhelmus niet 
gespeeld. Ik kreeg mijn drie medailles later 
in de bus van onze coach. Gewoon; in een 
plastic boodschappentasje.”

Als zwemster won Van Opdorp – onder 
haar meisjesnaam Ariëns Kappers – drie 
keer goud op de Paralympische Spelen 

van Rome 1960. Spelen die nog als Stoke 
Mandeville International Games door 
het leven gingen. “De Spelen hadden niet 
de status zoals ze die nu hebben. Het was 
vooral leuk om zoiets als team te doen. De 
reis ernaartoe was al een enorm avontuur. 
En we leefden enorm met elkaar mee, ook 
met andere sporten”, herinnert ze zich.

“Ik zwom op de vrije slag een tijd van zo’n 
veertig seconden. Dat stelt nu niks meer 
voor. Als iemand dat doet, zullen ze zeg-
gen dat het een slechte tijd is”, zegt Van 
Opdorp. Dat blijkt ook wel als je de tijden 
van toen en nu vergelijkt. De nu 79-jarige 
Nederlandse zwom de 25 meter vrije slag 
in Rome in 41.60 seconden. Het wereld-
record op de dubbele afstand staat anno 
2018 op 37.87 seconden. “Maar ik won wél 
goud met die tijd! Eens was die tijd van 
mij wél iets. Het laat fantastisch zien waar 
de sport vandaan komt, hoe het verbeterd 
en gegroeid is en waar we nu staan.”

Er wordt hard gewerkt aan de plannen 
voor het boek ‘Zestig Jaar Nederland op 
de Paralympische Spelen’  (werktitel). Ik 
sprak al een aantal oud-paralympiërs en 
ook ‘organisatorisch’ beginnen de plan-
nen vaste vormen aan te nemen. Het boek 
moet - logischerwijs - in 2020, kort na de 
Paralympische Spelen, verschijnen.

Naast haar drie gou-
den medailles in 1960 
won Delphine van 
Opdorp ook nog goud 
in 1972, op de Spelen 
in Heidelberg.
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WEES NIET TE VOORzIcHTIG. 

ALS JE DE GRENzEN NIET 

OPzOEkT, kOM JE ER NOOIT 

AcHTER DAT zE VERDER 

WEG LIGGEN DAN JE DENkT”

Atlete Fleur Jong

“



2019. WAT 
EEN JAAR!

21 jan - 02 feb WK Alpineskiën
 Italië/Slovenië
23 - 26 jan Australian Open rolstoeltennis
 Melbourne, Australië
12 - 16 feb ABN Amro WWTT
	 Rotterdam,	Nederland
08 - 10 mrt Para Swimming World Series
	 Rotterdam,	Nederland
14 - 17 mrt WK Baanwielrennen
	 Apeldoorn,	Nederland
25 mrt - 01 apr WK Snowboarden
	 Pyha,	Finland
13 - 18 mei World Team Cup rolstoeltennis
	 Ramat	Hasjaron,	Israël
03 - 09 jun WK Boogschieten
	 Den	Bosch,	Nederland
06-08 jun Roland Garros rolstoeltennis
	 Parijs,	Frankrijk
01 - 07 jul EK Rolstoelbasketbal (v)
	 Rotterdam,	Nederland
04 - 20 jul WK CP-voetbal
	 Madrid,	Spanje
11 - 14 jul Wimbledon rolstoeltennis
	 Londen,	Groot-Brittannië
12 - 14 juli World Cup roeien
	 Rotterdam,	Nederland
13 - 21 jul EK Zitvolleybal
	 Boedapest,	Hongarije
28 jul - 03 aug WK Bankdrukken
	 Almaty,	Kazachstan
29 jul - 04 aug WK Zwemmen
	 Kuching,	Maleisië
03 - 11 aug EK Rolstoelrugby
	 Vejle,	Denemarken

19 - 25 aug EK Dressuur
	 Rotterdam,	Nederland
21-25 aug WK Parabadminton
	 Basel,	Zwitserland
25 aug - 01 sep EK Boccia
	 Sevilla,	Spanje
25 aug - 01 sep WK Roeien
	 Linz,	Oostenrijk
30 aug - 08 sep EK Rolstoelbasketbal (m)
	 Walbrzych,	Polen
31 aug - 01 sep WK Paratriatlon
	 Lausanne,	Zwitserland
05 - 08 sep US Open rolstoeltennis
	 New	York,	Verenigde	Staten
12 - 15 sep WK Wielrennen op de weg
	 Emmen,	Nederland
14 september EK Paratriatlon
	 Valencia,	Spanje
16 - 21 sep EK Tafeltennis
	 Helsingborg,	Zweden
09 - 19 okt WK Sportschieten
	 Sydney,	Australië
07 - 15 nov WK Atletiek
	 Dubai,	Ver.	Arab.	Emiraten
14 - 17 nov World Cup rolstoelschermen
	 Amsterdam,	Nederland

Dit is een overzicht van de belangrijkste evenemen-
ten in 2019, aangevuld met de vele toernooien die 
komend jaar in Nederland plaatsvinden. Natuur-
lijk gebeurt er nog veel meer. Wil je maandelijks 
de complete kalender hebben? Volg mij dan op 
Facebook of Instagram! (Gewoon even zoeken op 
ParaWatcher, dan komt het vanzelf goed).


