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‘Boccia kan hun sport zijn’

door Bianca

Leerlingen van
De Kom krijgen
een workshop
boccia. Van de
kampioen, van
een dorp verder.
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䡵 Meervoudig Nederlands kampioen boccia Rob van der Eijk wordt begeleid

door zijn moeder Toos. Hij heeft zijn eigen ‘goot’ en speelt met zijn hoofd.

door Colette Beckers
DRUTEN – De leerlingen van zmlk-

school De Kom in Druten hebben
bijzonder bezoek: de meervoudig
Nederlands kampioen boccia
geeft een workshop. Net als zij zit
hij in een rolstoel: Rob van der
Eijk (28) uit Beneden-Leeuwen is
spastisch en heeft geen controle
over zijn armen en benen. Dat
weerhoudt hem er niet van te genieten van zijn grote hobby: boccia. Hij speelt het spelletje, dat
lijkt op jeu de boules, met zijn
hoofd.
Op zijn hoofd een interessant uitziend helmpje met een gebogen
armpje erop en voor hem, leunend op de grond, een goot, een
soort schans, die hij, na een zetje
met zijn hoofd tegen de bal, gebruikt om de bal in het veld te
brengen. Ook een begeleider, in
dit geval zijn moeder Toos, is daarbij onmisbaar. Zij richt, met de
rug naar het speelveld, op zijn instructies de schans – officieel mag
ze niet achterom kijken of praten.
Opdracht: de rode, leren zandbal
moet zo dicht mogelijk bij de witte bal in de buurt komen, en dat
is precies wat er gebeurt.
De leerlingen zijn onder de indruk, alleen al van het feit dat er
een Nederlands kampioen in hun
gymzaal is, maar vooral ook omdat deze man, die lichamelijk net
zo beperkt is als zij, dit kan.
Piet de Lange is voorzitter van
ASV-Vizier, de enige bocciavereniging in Maas en Waal. Hij spreekt
de leerlingen van De Kom toe:
„Mijn zoon speelde ook boccia en
heeft daar erg van genoten. Het

䡵 De 6-jarige Levi gooit ook een balletje. Hij bleek een talent en vond het

ook heel leuk.
䡵 Twee leerlingen van zlmk-school De Kom maken kennis met G-sport boc-

cia. Ze genieten er duidelijk van. De leerkrachten en fysiotherapeuten van
De Kom letten goed op. foto’s Eveline van Elk
roept herinneringen bij mij op
om jullie te zien.”
Het spel kan door iedereen, ongeacht lichamelijke handicap of leeftijd gespeeld worden, legt de voorzitter uit. „Zelfs als je geen armen
en benen hebt. Wat wel belangrijk is dat ze het spel begrijpen.
Snappen dat er een doel is, niet alleen wat gooien, maar mikken.”
Angela Peper, combinatiefunctionaris van Actief Maas & Waal, zet
zich in voor de promotie van
G-sporten, sport voor mensen
met een beperking. „Het gaat om
de eigenwaarde van deze, soms
ernstig, gehandicapte kinderen;
dat ze mee kunnen in de maatschappij. Boccia is voor iedereen

toegankelijk. Dat maakt het mooi.
We promoten veel sporten in de
regio, en ook de aandacht voor gehandicapte kinderen is daarin ontzettend belangrijk. De stap naar
iets onbekends is voor hen moeilijk. Deze kinderen zien hun
broertjes of zusjes voetballen of
hockeyen. Boccia kan hun sport
worden.”
Nu gaan Levi (6) en Tony (14) het
proberen. Beiden blijken talent te
hebben, wat ook Rob al goed kan
zien. „Ik speel het sinds mijn tiende, heb een hele prijzenkast vol.”
De bocciacompetitie bracht hem
al in Nieuw-Zeeland, Brazilië en
Oostenrijk. Trainer Tom, vandaag
ook aanwezig, heeft hem veel ge-

holpen in zijn carrière. „Hij is eigenwijs, een oude rot in het vak”,
zegt Rob lachend. Dat hij nu een
workshop mag geven, vindt hij
prachtig. „Dat ze vrolijk zijn, ervan genieten. Dat is de bedoeling.” Twee meiden gieren intussen van het lachen. „Het vieren,
dat hoort er ook bij”, zegt voorzitter Piet de Lange.
Elke donderdag is er training in
De Rosmolen in Beneden-Leeuwen. De club telt nu zo’n vijftien
leden „We zijn op zoek naar meer
leden en vrijwilligers. Want een
boccia speler kan niet zonder begeleider. Die raapt bijvoorbeeld
de ballen op, zorgt voor de bediening van de goot en voor de verzorging.”
Rob, de kampioen, heeft nu een
vaste begeleider, betaald uit zijn
persoonsgebonden budget. „Die

gaat ook met me naar de bioscoop, of wandelen met de hond.”
Dat hij in de krant komt, dat
vindt ie mooi. Maar daarbij gaat
het niet om zichzelf. „Het gaat erom dat mensen zien dat deze kinderen blij worden van boccia, zoals ik dat ook word.”

G-sport voor De Kom
en ’s Heeren Loo
DRUTEN – Actief Maas & Waal is

“

Het is wel
belangrijk dat ze
het spel begrijpen.
Mikken, niet
zomaar wat gooien
Piet de Lange

een samenwerking aangegaan
met zmlk- school De Kom en locatie Boldershof van zorggroep ’s
Heeren Loo.
De twee nieuwe partijen hebben
een sterke binding met de doelgroep G-sporters (gehandicaptensport). Angela Peper van Actief
Maas & Waal geeft aan dat sporten kinderen met een (ernstige) lichamelijke beperking zelfvertrouwen kan geven. G-sport is een
groot aandachtspunt in de regio.
De komende periode wordt het

sportaanbod voor jeugd en jongvolwassenen met een beperking
in kaart gebracht.
Vervolgens zullen er verschillende sport-kennismakingsactiviteiten georganiseerd worden, zoals
de boccia-workshop op De Kom,
waarbij ook een delegatie van ’s
Heeren Loo aanwezig was.
De samenwerking tussen de partijen duurt tot en met 2019. Ook
de gemeenten Druten en West
Maas en Waal, Spom en Stichting
Voormekaar zijn nauw betrokken
bij Actief Maas & Waal.
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‘Thuis zit ik maar alleen; hier in de soos is het gezell

De Bommelaers:
geen primeur
voor De Braoiers

door Geert Geenen
PUIFLIJK – Met drie vriendinnen

speelt Annie Schiks deze dinsdagochtend Rummikub tijdens de seniorensoos in dorpshuis De Lier in
Puiflijk. Ze woont al twaalf jaar in
Druten, maar ze is altijd een Puiflijkse gebleven. „Wij worden nooit
Drutensen”, zegt ze, wijzend naar
Lenie de Biesen, haar vriendin die
sinds acht jaar in Druten woont.

MAASBOMMEL – Carnavalsvereni-

015 inzake

r 1281)

nte

00 are,
PEER en

k van

0457

ommissa-

ging De Braoiers uit Beneden-Leeuwen heeft niet het eerste carnavalsbruidspaar dat uit
twee mannen bestaat. Dat meldt
Gery van Toor, voorzitter van De
Bommelaers.
Twee jaar geleden verbonden ze
in Maasbommel al Peter Stroomberg en Wessel Boerakker in het
‘onecht’. „Het was een geweldig
feest, zonder wanklank”, vertelt
Van Toor. „En wellicht hebben
we nog wel een primeur. In 2009
vormden een man en vrouw ons
boerenbruidspaar, die sinds vorig
jaar ook echt getrouwd én inmiddels in blijde verwachting zijn.”

䡵 Gisteren was er voor

de tweede keer een seniorensoos in dorpshuis De
Lier in Puiflijk. foto Eveline van Elk

Copyright (c)2015 De Gelderlander 04/02/2015

Elke donderdagmiddag schoof
Schiks al aan de open eettafel, ook
in De Lier, aan. En nu is er dus de
soos. „Thuis zit ik maar alleen”,
zegt ze. „Hier is het gezellig.”
„We kaarten al eens per week samen”, vertelt de derde Rummikubster, Lies van Dinteren uit

Druten. „En het is leuk om dit erbij te doen.” „Ik doe gewoon aan
alles mee wat er in Puiflijk gebeurt”, zegt Nelly van de Pol, de
enige niet-weduwe aan tafel, en
de enige ook die altijd in het dorp
is blijven wonen. „Ik verheug me
al op de carnavalsviering hier.”
Naast het Rummikub-spelende
kwartet zijn nog zo’n 25 anderen
afgekomen op de tweede seniorensoos in De Lier. Het initiatief
van deze inloopochtend komt van
Frank de Jong, sinds drieënhalf
jaar de uitbater van het Puiflijkse
dorpshuis. Voorlopig is de soos alleen op de eerste dinsdag van de
maand; van tien tot twaalf uur.
Mocht er genoeg belangstelling
zijn, dan zal er na de zomer mogelijk vaker zo’n ochtend voor oude-

ren worden gehouden.
Seniorenbond KBO heeft elke
maand wel een speciale middag
voor de 170 leden op het programma staan. Die zijn meestal in De
Linde, waar de ouderenbond al 59
jaar kind aan huis is. Daarnaast
kunnen senioren eens in de week
komen kaarten. Maar er was ook
behoefte aan wat meer activiteiten. Vooral voor alleenstaanden.
„Hoewel iedereen welkom is, ook
mensen met een partner, is dat

䊳 Maandelijkse seniorensoos
in Puiflijk mikt onder meer
op mensen die thuis
‘achter de geraniums zitten’

toch vooral de opzet van deze ochtend”, zegt KBO-voorzitter Walter Smits. „Mensen achter de geraniums vandaan krijgen.”
En dat valt niet altijd mee. „‘Ik ga
niet, ik ben nog veel te jong’, hoor
je vaak. Zelfs van mensen die 80
jaar of ouder zijn.”
Frank de Jong en Hetty Janssen
brengen intussen koffie rond. Op
de tafels staan etagères met bonbons. Er zijn enkele groepjes kaarters. Bij één daarvan kijkt Dirk
van de Vendel toe. Echtgenote
Bep staat verderop met twee andere vrouwen aan de sjoelbak. Dirk
(74) werkt nog (als imker) en is
beslist geen ‘achterdegeraniumszitter’. Maar dat wil niet zeggen
dat de soos niets voor hem is. „Ik
vind het leuk om nieuwe mensen
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