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Nicole Costeris, de dochter van Monique ter Beeke, zit van jongs af aan in een 

rolstoel. Ze werd geboren met spina bifida en heeft geen enkele functie in haar 

benen. Eerst hadden haar ouders zelf een rolstoeltje voor haar in elkaar 

geknutseld. Gewoon, wat rondsnuffelen op rommelmarkten, houten hoepels maken 

en een beetje improviseren met de wielen onder een surfkarretje. Monique wist 

toen nog niet dat er ook voor de allerjongsten rolstoelen beschikbaar zijn: ‘Daar 

hadden ze ons in het ziekenhuis en het revalidatiecentrum tenminste niets over 

verteld. Inmiddels zijn we wijzer geworden. Vaak is het een kwestie van 

doorvragen en je kritisch en mondig durven opstellen. Hoe dan ook, wij wilden 

haar, zo jong als ze was, in elk geval de kans geven om zich zelfstandig te kunnen 

bewegen en verplaatsen. In onze ogen moet een kind zoveel mogelijk zelf de 

wereld ontdekken. Met of zonder beperkingen. Je kunt ook zeggen dat wij heel luie 

ouders zijn. Maar ik ben ervan overtuigd dat Nicole er op termijn meer aan heeft 

als ze leert om zelf zoveel mogelijk te ondernemen.’ 

Nicole kreeg haar eerste echte rolstoel toen ze 17 maanden oud was. Dat bleek 

geen onverdeeld succes. Ze kreeg een half uur per week training in het 

revalidatiecentrum zonder haar ouders. Monique heeft de achterliggende bedoeling 

daarvan nooit kunnen ontdekken: ‘We hebben het dan ook niet geaccepteerd. Ik 

wilde juist weten welke instructies ze precies kreeg zodat we die thuis ook in 

praktijk konden brengen. Voor hetzelfde geld leren ze haar zelfstandig een transfer 

te maken terwijl ze thuis consequent blijft vragen om haar op te tillen of te 

dragen. Ik heb net zo lang volgehouden tot ik er wel bij mocht.’ 

Twee jaar later kwam aan het licht dat Nicole niet op de juiste manier in haar 

rolstoel zat. Die conclusie kwam van een rolstoelfabrikant waarna ze door 

tussenkomst van de gemeente overstapte op een ander type rolstoel. Zo leerde 

Monique dat het altijd verstandig is om van verschillende kanten advies te vragen 

bij de aanschaf van een rolstoel.  

Toen Nicole toevallig bij een presentatie van Kees-Jan van der Klooster terecht was 

gekomen, raakte ze nieuwsgierig naar de mogelijkheden in een rolstoel. Ze zag 

hem allerlei interessante trucjes uithalen met zijn rolstoel. Bovendien liet hij een 

paar leuke filmpjes zien. Ze besloot op hem af te gaan en vragen te stellen. Van 

der Klooster maakte meteen tijd voor haar en bracht haar ter plaatse een paar 

extra handigheidjes bij. Dat ging volgens Monique opvallend snel en op een 

volstrekt natuurlijke manier: ‘Het spiegelen gaat veel makkelijker wanneer degene 

die de instructies geeft, zelf ook in een rolstoel zit. Ik wil niets negatiefs zeggen 

over ergotherapeuten, fysiotherapeuten of andere mensen die ervoor doorgeleerd 

hebben, maar ik vind dat echt anders dan wanneer iemand naast de rolstoel staat 

en vertelt hoe het allemaal moet.’ 

Nicole is dol op sport. Op haar zesde haalde ze haar eerste zwemdiploma, daarna 

raakte ze verslingerd aan pony rijden. Na verloop van tijd bleek dat toch te pittig 

voor haar rug. Ze probeerde een tijdje te tennissen maar liep er nogal eens 



tegenaan dat kinderen met een beperking niet zo gemakkelijk terecht kunnen bij 

een sportclub. Bovendien wilde ze het liefste een uitdagende sport beoefenen. 

Wakeboarden leek haar wel wat bijvoorbeeld of met rolstoel en al de skatebaan 

op. Onder begeleiding van Kees-Jan van der Klooster kreeg ze het aardig onder de 

knie: ‘Zoiets zouden wij haar als ouders nooit kunnen leren. In zo’n geval is het ook 

veel beter om op te trekken met ervaren sporters die zelf maar al te goed 

vertrouwd zijn met haar s.ituatie.’ 

Nicole is inmiddels 14 en zit in de derde klas van de middelbare school. 

Wakeboarden en blokarten doet ze nog steeds maar de meeste tijd besteedt ze 

tegenwoordig aan curling en priksleeën. In die laatste tak van sport werd ze in 2013 

Nederlands kampioen. 

Ze heeft volgens haar moeder goed leren omgaan met haar fysieke beperkingen: ‘In 

elk geval op een positieve manier. Misschien heeft het ermee te maken dat wij ook 

positief in het leven proberen te staan. Ik denk dat de geboorte van Nicole ons 

stukken wijzer heeft gemaakt. Door haar hebben we veel geleerd en maken we 

heel andere dingen mee dan wanneer Nicole niet aan een rolstoel zou zijn 

gebonden. Het heeft ons leven verrijkt en ons persoonlijk een stuk socialer 

gemaakt, denk ik. Hopelijk dragen we dat ook weer over op onze kinderen.’ 

 


