
Het is de droom van iedere sporter, schitteren op een groot
toernooi. Ook voor voetballer Niels Roeterd (16). Hij zit op een
speciale voetbalschool en traint iedere dag. Zijn doel: een medaille
op de Paralympics van 2016 in Brazilië.’
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‘De
voetbalschool is
top!’

’ Keepen is echt het allerleukste om te doen.
Beetje de ballen uit de goal wegtikken. En af
en toe naar de bal duiken. Als ik zo in de
lucht zweef, voel ik me soms net een vogel.’

Aan het woord is Niels Roeterd (16). Hij is gek
op voetbal. En op keepen. Vanaf zijn vierde
speelt hij al bij Sport Vereniging Langbroek
(SVL). ‘Ik zit nu in de B1, een supergezellig
team. We spelen al bijna twaalf jaar met elkaar.
Op zaterdag hebben we vaak wedstrijden en
dan mag ik meestal keepen.’ Trainen met zijn
team doet hij niet. Want van maandagochtend
tot en met vrijdagmiddag zit hij op een speciale
voetbalschool voor jongeren met Cerebrale
Parese (CP). De voetbalschool is een initiatief
van de KNVB en het NOC-NSF. Doelstelling is om
voetbaltalenten met CP voor te bereiden op de
Paralympische Spelen van 2016. Niels heeft
vanaf zijn geboorte CP. ‘Voor mijn geboorte had
ik al een herseninfarct. Daardoor kan ik mijn
linkerarm en linkerbeen niet bewegen. Vandaar
dat ik een beetje vreemd loop.’ Om zijn woorden

kracht bij te zetten, gaat Niels staan om een
stukje te lopen. Wat vooral opvalt, is dat hij met
zijn linkervoet naar binnen loopt. ‘Omdat ik zo
geboren ben, weet ik niet hoe het is om alles
goed te kunnen bewegen. Dat vind ik af en toe
wel erg jammer. Ik heb geleerd om met een
positieve instelling te leven. Dankzij mijn
beperking haal ik straks misschien wel zo’n
mooie Olympische medaille! Daar moet ik bijna
elke dag aan denken. Als ik een dag geen zin heb
om te trainen denk ik gewoon aan 2016. Aan
Brazilië en de Paralympische Spelen. Dan krijg
ik vanzelf weer zin.’ Tijdens de Paralympics van
2008, in China, volgde hij de spelen via de
televisie. ‘Op een dag zag ik het CP-voetbalteam
spelen. Ik wist helemaal niet dat het bestond.
Via Google vond ik allerlei informatie. De KNVB
hield zelfs speciale open dagen om jongens met
CP te interesseren op hoger niveau te gaan
voetballen. Ik ben naar zo’n open dag gegaan en
wat denk je? Ik werd aangenomen. Ik mocht
zelfs kiezen: keeper of speler worden. Ik koos
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'Mijn ketting
draag ik
altijd.'



WAT IS CP?
Celebrale Parese (CP) is

een verzamelnaam voor

allerlei beschadigingen in

het zenuwstelsel. Dit zorgt

voor afwijkingen in de

aansturing en kracht van

de spieren en

spierspanning. Mensen

met CP bewegen minder

makkelijk. Vooral het

buigen of strekken van

benen en armen is vaak

niet mogelijk. Dit komt

omdat de spanning in de

spieren te hoog is.

voor het eerste. Sinds die tijd speelde ik, naast
mijn wedstrijden bij SVL, een paar keer per jaar
in het jongeren CP-team. En vorig jaar werd ik
dus geselecteerd voor het talententeam.’
Geselecteerd worden. Het klinkt als een droom.
Maar dat was het voor Niels in eerste instantie
niet. ‘Ik heb ontzettend veel last van heimwee.
Spelen in het talententeam betekende dat ik de
hele week op de voetbalschool zou zijn. In
Groesbeek. Dat doe je niet iedere dag met een
taxi. Ik zou daar dan ook gaan wonen. Ik heb er
best lang over nagedacht en besloot toch te
gaan. De belangrijkste reden is dat ik gek op
voetballen ben. Maar wat ook meespeelde was
dat ik het op school niet naar mijn zin had. Ik zat
op een gewone middelbare school en niet alle
kinderen reageren even goed op mijn
beperking. De wereld is nu eenmaal hard. Als ik
naar de voetbalschool zou gaan, kon ik ook naar
een andere school.’ Niels besloot te gaan en
heeft daar geen spijt van. ‘In het begin was het
lastig. Ik miste mijn ouders, mijn broertjes en
mijn vrienden in Langbroek. En mijn zus. Ik zie
haar niet zo vaak. Als ik de weekenden thuis
kom, is zij vaak aan het werk. Gelukkig heb ik
een mooie ketting van haar gekregen. Met een
voetballer als bedeltje. Die draag ik altijd. Ik
vind het een fijn idee dat ze op die manier toch
altijd bij me kan zijn. Natuurlijk mis ik iedereen
wel eens, maar de voetbalschool is supertof! We
hebben een vol programma en ik verveel me
nooit. Ik heb een eigen kamer en in het huis is

'Ik heb veel goede vrienden

op de voetbalschool.'

ook nog een gezamenlijke ruimte. We zijn met
totaal zeventien jongens. Wat deze opleiding
extra leuk maakt, is dat we allemaal dezelfde
beperking hebben. We hoeven elkaar niets uit te
leggen. Begrijpen elkaar en respecteren elkaar.
In Langbroek en bij SVL accepteert iedereen me.
Het is een klein dorp en iedereen kent elkaar.
Maar daarbuiten word ik toch heel vaak raar
aangekeken. Er zijn soms leeftijdgenoten die
rare opmerkingen maken. Op de voetbalschool
gebeurt dat niet. Ik heb daar veel goede
vrienden. Vrienden voor het leven, zegt mijn
vader en dat is ook echt waar.’ De jonge talenten
trainen vier keer per week en gaan naar een
speciale school. Niels doet dit jaar eindexamen
vmbo en volgt de richting kaderberoepsgerichte
leerweg. ‘Ik ga mijn best doen om dit jaar mijn
eindexamen te halen. Ik hoop dat ik daarna naar
de Johan Cruyffschool mag, een speciale school
voor topsporters. Want tot 2016 blijf ik zeker op
de voetbalschool. Die medaille zal ik halen.
Zeker weten!’
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‘Keepen is het allerleukste om te
doen. Als ik in de lucht zweef om een

bal te pakken, voel ik me net een
vogel.’
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