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Maaike Jansen, docent Sport & Bewegen op het ROC in Nijmegen, is altijd op zoek naar goede stageplekken voor studenten bewegingsagogiek. De bondscoach van het Nederlands bocciateam, Joep
Pelsser zocht assistenten om hem te helpen bij de trainingen van zijn nationale ploeg. Via via vonden
ze elkaar en was de deal snel gesloten.

‘Vorig jaar oktober zijn we begonnen met de eerste
groep stagiaires,’ vertelt Joep Pelsser enthousiast. ‘Vanuit Gehandicaptensport Nederland wilden we een trainersopleiding starten voor boccia. Bovendien wilde ik
meer trainen met het nationale team in Nijmegen. Dit
paste volgens ons prima bij de opleiding bewegingsagogiek en zo kwamen we bij het ROC in Nijmegen uit.’ En
daar is het altijd een enorme klus om alle stageplekken
in te vullen. ‘Dit jaar hadden we dertig plaatsen nodig,’
licht Maaike Jansen toe. ‘Onze opleiding bestaat nog
niet zo lang, maar ik ben trots op het niveau van onze
studenten. We hebben echt goede stagiaires. Klanten,
waaronder organisaties binnen de gehandicaptensport,
die al eens studenten van ons hebben ingezet, blijven
stageplaatsen aanbieden. We hebben geen tekort aan
stageplaatsen, maar je moet er wel veel voor doen.’

Onze opleiding bestaat nog niet zo lang, maar
ik ben trots op het niveau van onze studenten.
We hebben echt goede stagiaires.

Maaike Jansen (ROC Nijmegen) en stagiairs Jelle de Breed (l)
en Daan Biemans (r)

sportleider ontvangen vanuit Gehandicaptensport Nederland. Het is zelfs zo dat bepaalde stageopdrachten
vanuit school overlapten met die van de bocciastage.
Die overeenkomsten hoeven de studenten dan niet te
doen. Het plaatje is mooi rond, het is een echte win-win-

Pelsser is tevreden met de bewegingsagogen in spé.

situatie.’

‘Omdat ze een jaar blijven, bouwen stagiaires een band
op met de spelers, zien wat de spelers wel en niet kun-

Ambitie

nen. Ze mogen zelf trainingen geven, lessen voorberei-

Helaas lukt het niet altijd om de vacatures in te vullen.

den en werken twee dagen per week met het nationale

Voor goalball bijvoorbeeld vertelt Jansen, heeft niemand

team.’ ‘Ja,’ vult Maaike Jansen aan, ‘het unieke van dit
systeem is dat de studenten tevens een erkende licentie

Boccia
Boccia is een mikspel waarvoor groot tactisch
inzicht nodig is. Het lijkt op jeu de boules. Twee
teams van één tot drie personen spelen tegen
elkaar. Bij boccia is het toegestaan hulpstukken te gebruiken om de bal in het veld te rollen.
Hierdoor kunnen ook mensen met een zware
lichamelijke handicap boccia spelen. In 1989 is
deze paralympische sport in Nederland geïntroduceerd. Boccia wordt zowel recreatief als in
wedstrijdverband gespeeld en er wordt deelgenomen aan EK’s en WK’s.

Joep Pelser (Boccia talentenschool)

zich dit jaar ingeschreven voor de trainersopleiding.
‘Uiteindelijk bepaalt de student zelf waar hij of zij stage
gaat lopen.’ De oproep vanuit gehandicaptensport voor
stageplaatsen is vrijblijvend, maar de docent wil wel
nadenken over een mogelijkheid om ‘gehandicaptensport’ tot een verplicht onderdeel van het lesprogramma
te maken. ‘De gehandicaptensport heeft veel behoefte
aan bewegingsagogen. Het is goed als de leerlingen tijdens hun opleiding meemaken en ervaren hoe het is en
wat het inhoudt om met mensen met een handicap te
werken. En binnen de gehandicaptensport zijn stagiaires
altijd welkom.’
Pelsser droomt van meer samenwerkingsverbanden.
‘Maar dan moeten er wel spelers zijn. De grootste kunst
is om iemand enthousiast te krijgen. De meerwaarde
zien is soms lastig, maar boccia kunnen juist kinderen
met een beperking goed spelen.’ Via de gymdocenten
probeert de bondscoach bij mytylscholen binnen te
komen. En met succes. ‘Half november startten 21 docenten en vrijwilligers met de trainersopleiding boccia
op een mytylschool in Rotterdam. Vorig jaar hebben de
stagiaires van het ROC Nijmegen daar een clinic gegeven. Zo veroveren we, met onze eigen ambassadeurs,
langzaam het land!’
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