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Op jonge leeftijd werd Bruce eigenlijk altijd geduwd in zijn rolstoel. Niet dat 

hij dat zelf zo prettig vond. Maar probeer er maar eens vanaf te komen als je 

zo klein bent. Alle zorg en steun is in de eerste plaats goed bedoeld en Bruce 

wilde zeker geen ondankbare indruk wekken. Toch voelde het in zijn 

herinnering alsof hij zat opgesloten in zijn rolstoel. En dat hij voor vrijwel 

alles afhankelijk was van anderen: ‘Een klein stukje lopen gaat nog wel maar 

voor iets grotere afstanden moest ik altijd iemand anders inschakelen.’ 

Het leek zijn ouders wel een goed idee als hij een keer mee zou doen aan een 

sportkamp voor jonge rolstoelers. Daar ontmoette hij Kees-Jan van der 

Klooster. ‘In eerste instantie vond ik hem maar een rare snuiter. Hij stond 

daar voor ons en ging meteen allerlei linke trucjes uithalen met zijn rolstoel. 

Achteloos bijna. Alsof het hem geen enkele moeite kostte. Ik piekerde er niet 

over om zelf dat soort fratsen uit te proberen. Ik was veel te bang om uit m’n 

stoel te vallen.’ 

Tijdens het weekend sprak Kees-Jan hem daar op aan. Ook begon hij Bruce 

allerlei vragen te stellen. Wat verwachtte hij precies van de toekomst? In 

hoeverre kon en wilde hij zelf dingen bepalen? ‘’Achteraf heeft het nog best 

lang geduurd voor ik het doel van zijn aanpak en zijn trainingen begreep. Op 

jonge leeftijd wist ik niet zo zeker of ik wel meer wilde met mijn rolstoel. “Ga 

maar een keer hard onderuit”, zei Kees-Jan. Dan weet je precies wat je 

verkeerd doet en maak je zo’n fout niet nog een keer. In het begin was ik 

doodsbang. Bovendien had ik toen nog een loodzware stoel. Maar Kees-Jan 

pakte gewoon mijn stoel vast en hielp me om het balanspunt te zoeken. Dat 

was lastig voor mij omdat ik mijn spieren nu eenmaal niet onder controle 

heb. Daarna gingen we oefenen met matrassen ernaast zodat het niet eng 

was om te vallen. Uiteindelijk is de open en directe manier waarop hij me 

dingen voorhield blijven hangen. Provocerend was het haast. Zo van: als je 

geen nieuwe dingen wil proberen, blijf je toch lekker in je stoel zitten? Hij 

heeft me laten zien hoeveel ik op dat moment eigenlijk al kon en dat er nog 

veel meer mogelijk was.’ 

Toen zijn ouders hem aan het eind van het weekend kwamen ophalen, 

werden ze op hun beurt toegesproken door Kees-Jan. Die was ervan 

overtuigd dat ze van Bruce een kasplantje aan het maken waren. ‘Hoe 

begrijpelijk dat ook is. Ouders van kinderen met een beperking, zeker van 

kinderen die op een rolstoel zijn aangewezen, zijn heel erg beschermend. Ik 

zie dat ook in mijn omgeving.’ 

In de loop der jaren is Bruce zijn grenzen blijven verleggen. Hij haalde 

zwemdiploma’s, ging op rolstoelbasketbal. Van groep 8 in het regulier 

onderwijs ging hij naar een mythylschool. Dat leek de onderwijzers beter 

voor zijn ontwikkeling. Maar niet lang daarna besloot hij dat hij best terug 



kon naar een gewone middelbare school. Van kinderen met wie hij op 

rolstoelbasketbal zat hoorde hij dat dat helemaal geen probleem was.  

 

 

 

 


