Samen naar het WK Hockey
P

im van den Bogaard is
rolstoelhockeyer en -trainer
bij de Kampong Wheely’s. Samen
met zijn vader Bert en zijn vriend
Tarik trainen ze vijf teams met
handbewogen rolstoelhockey.
Zelf speelt hij handrolstoelhockey.
In juni ging hij naar de Rabobank
Hockey World Cup 2014,
uitgenodigd door de bank van

Reinaerde, Rabobank Utrechtse
Heuvelrug. Pim leeft steeds
zelfstandiger. Rolstoel of niet,
hij doet bijna alles zelf. Koken,
het huishouden, naar het café.
Dat begon al toen hij nog bij zijn
ouders woonde. Overdag werkt
hij bij het digiteam van Reinaerde
aan de webwinkel. ●

Samen met de Rabobank
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“We hebben samen een mooie
dag gehad bij het WK Hockey”,
zegt senior-accountmanager
Jurg van der Vlies. “We zijn
voor partners als Reinaerde
niet alleen bezig met geld
en rentepercentages; het
gaat ons om klantwaarde
en iets teruggeven aan de
lokale gemeenschap. We
werken samen. Met een groep
cliënten bij dit hockeytoernooi
bijvoorbeeld. Dat was wel
heel letterlijk samen: onder de
paraplu. Want het regende hard
tijdens het WK!, zegt hij lachend.

Pim
in het
hart
Vader en trainer Bert

Hockeyvriend Tarik
Pim: “Tarik Salah is mijn beste vriend. Samen geven we de
trainingen. Ik woon met hem en
twee anderen sinds kort in hetzelfde appartement bij de grote
woning van Reinaerde aan de
Selma Lagerlofweg in Woerden.”

Begeleider Ramona
Begeleiders Ramona
Valladares en Elisabeth van
den Hoven begeleiden Pim
op de achtergrond. “Met
medische dingen en in geval
van nood krijg ik hulp”, zegt
Pim. Ramona: “Pim heeft elk

jaar grote stappen gemaakt en
woont nu vrijwel zelfstandig.
Ook dankzij zijn heel betrokken
ouders. Hij heeft wel nabijheid
nodig. En soms hulp; ik heb
het rolstoelbussenvervoer naar
het WK geregeld; dat was zo’n
leuke kans.”

Bert is vader van Pim en de
trainer. Hij kan er zijn coachende
kwaliteiten goed in kwijt. In
het dagelijks leven is hij ook
leermeester, in zijn werk als
stratenmaker. Naast die fysieke
baan vindt hij de energie om te
trainen en maandelijks in het
hele land de uitwedstrijden met
de rolstoelhockeyers te doen.
“Mijn vrouw zorgt goed voor
de zaken met de gemeente –
sportstoelen bijvoorbeeld – en
de financiën; ik zorg voor zijn
sport.” Voor de andere spelers is
Bert hun vertrouwenstrainer en –
coach. Om dit in goede banen te
leiden helpen Tarik en Pim hem.

