LIFESTYLE

GOEIE MATCH:
MENZIS &
FC TWENTE

FC TWENTE-KEEPER SANDER BOSCHKER

‘DIT IS LEUKER DAN EEN
EREDIVISIEWEDSTRIJD’
Elk jaar organiseert Menzis in samenwerking met FC Twente het
gehandicaptentoernooi, waarbij voetballers gekoppeld worden aan
gehandicapte jongeren uit de regio. Zo ook Ester Ma (18) uit Oldenzaal
en keeper Sander Boschker (43).
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ADVERTORIAL

E

ster heeft het syndroom van Down, maar,
zegt ze: „Ik ben helemaal niet
gehandicapt!” Misschien moeten ze de
naam van het toernooi maar wijzigen.
Ester is een vrolijke meid die dolblij is dat
ze FC Twente-keeper Sander Boschker
weer ziet. „Hij is mijn vriend!”
Sander: „Voetballen met gehandicapten is hartstikke
mooi. Misschien wel leuker dan het spelen van een
eredivisiewedstrijd, want het gebeurt maar één keer
per jaar. Als je het veld op komt, zetten zij een
handtekening op jouw shirt in plaats van andersom.
Alles en iedereen straalt plezier uit. Als er een mooi
doelpunt gemaakt wordt, juicht iedereen, óók de
spelers van de tegenpartij. Soms moet je tijdens de
wedstrijd met ze op de foto. Hilarisch als er net een
bal aankomt. Je speelt met acht teams op kleine
veldjes. Niet elk team heeft evenveel spelers, maar
dat maakt niet uit. Er zitten best goede voetballers bij
hoor, maar bij sommigen moet je het handje
vasthouden, want anders vallen ze om. En je kunt ze
gewoon dollen, dat doen ze bij jou ook.” Ester: „Ik heb
wel eens bij Sander in het team gezeten, dat was leuk.
En je mocht met FC Twente-spelers op de foto, dat
was fijn. Ik ben van tevoren niet zenuwachtig voor het
toernooi, maar heb er juist altijd heel veel zin in.”

NIET SPASTISCH DOEN

Sander noemt zichzelf ‘enigszins ervaringsdeskundig’:
„Mijn oudere zus Annelies heeft het syndroom van
Down, dus ik ben gewend om ermee om te gaan.
Sommige jonge spelers moeten duidelijk even
wennen aan de situatie bij het gehandicaptentoernooi.
Het is heel simpel: je moet ze gewoon behandelen
zoals ieder ander. En niet spastisch gaan doen, daar
hebben ze een hekel aan. Ze hebben soms een goed
geheugen. Van mijn zus weet ik dat je niet iets moet
beloven om het vervolgens niet na te komen. Dat krijg
je terug op je bordje. Met Annelies had ik altijd veel
strijd om de televisie. Dan kwam ik terug van de
training en dan moest de tv op RTL 4 want Goede
tijden, slechte tijden kwam zo. Dat het dan nog drie
uur duurde, maakte niet uit.” Ester: „Mijn favoriete
programma is Politie op je hielen. Maar voetbal kijken
vind ik ook leuk. Vooral FC Twente. Mijn favoriete
speler is Luc Castaignos: hij is de knapste. Maar
Sander is de beste keeper. Wat ik écht graag een keer
zou willen, is met de spelers de wave naar het publiek
maken als ze hebben gewonnen…” Sander: „Nou, dan
regelen we dat toch een keer?”

OUDSTE SPELER

Sander is de oudste speler van de eredivisie. Hoe
voelt dat? „Daar voel ik niks bij. Ik ben er niet zo mee
bezig. Ik zeg dat dit mijn laatste jaar is, maar dat roep
ik al vijf jaar.” Het record van oudste voetballer in de
eredivisie staat op 44 jaar en een paar maanden, op
naam van Jan Jongbloed bij Go Ahead Eagles. „Ik
denk niet dat ik dat ga verbeteren, maar wie weet.
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De trainingsmethodes zijn in al die jaren verbeterd,
professioneler geworden. Nu ben ik helaas
geblesseerd, en op dit moment is Nick Marsman de
nummer 1. Ik moet dus op de bank zitten, maar heb
daar minder problemen mee dan in 2010. Toen werd
FC Twente kampioen en ben ik zelfs meegegaan naar
het WK in Zuid-Afrika, maar daarna raakte ik in de
voorbereiding licht geblesseerd. En toen liet de nieuwe
trainer mijn vervanger Nikolay Mihaylov staan.
Frustrerend. Nu heb ik meer vrede met mijn
reserverol.” Ester: „Ze moeten jou opstellen. Jij bent
de beste!” Sander: „Dank je. Ik verbaas me er
trouwens over hoe Louis van Gaal met de keepers
omgaat in Oranje. Hij kiest steeds een ander, en ik
zou Maarten Stekelenburg veel meer vertrouwen
hebben gegeven. Ik denk wel dat hij nu met Jasper

‘HIJ IS MIJN VRIEND!’
Cillessen z’n definitieve keuze heeft gemaakt. Maar
we zullen zien in Brazilië.” Ester: „Ja, wedstrijden van
Oranje kijken is leuk! Mijn favoriet is Wesley Sneijder.”
Ester: „Ik voetbal vaker. Elke week train ik op de
Losserhof. Maar voetballen met FC Twente-spelers
op het gehandicaptentoernooi is het leukste.” Sander:
“Ik vind het heel goed dat FC Twente zo maatschappelijk betrokken is. Als topsporter moet je je bewust
zijn van het feit dat je een bepaalde impact en
voorbeeldfunctie hebt, en daar goed mee omgaan.
Bij het gehandicaptentoernooi krijg je er veel voor
terug. Elk jaar weer speciale ontmoetingen, zeker die
met zo’n lieve meid als Ester.” Ester: „Kom op Sander,
dan gaan we samen op de foto!” Sander: „Ja,
waarom niet?” ◼

MAATSCHAPPELIJKE SELECTIE
Zorgverzekeraar Menzis heeft maatschappelijke partnerships met drie betaalde
voetbalclubs, waaronder FC Twente. Menzis heeft de Maatschappelijke Selectie
opgericht, die in het kader van verschillende projecten zes jongeren koppelt aan
zes spelers of stafleden van FC Twente (zie foto). Deze projecten draaien om
sport & gezondheid en zijn bedoeld om samen met FC Twente de gezondheid
en welzijn van inwoners van Twente te versterken.

LEES MEER OVER HOE MENZIS DE JEUGD IN BEWEGING
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