SPORT

DE TILBURGSE KOERIER DONDERDAG 31 MEI 2012

‘Tijdens het skiën schakel
ik mijn handicap uit’

19

DAMMEN
Baljakin, Huissen,. GMI

Pim Brouwers wil over zes jaar naar paralympics
TILBURG - De paralympics over twee jaar in het
Russische Sotsji komen te
vroeg, maar in 2018 wil
monoskiër Pim Brouwers
uit Rijen er bij zijn. De
23e olympische winterspelen en de paralympics
worden dan gehouden
in Pyeongchang in ZuidKorea.
Pim Brouwers is te vroeg geboren en
heeft daarom een hersenbeschadiging opgelopen. Door die hersenbeschadiging heeft hij een lichamelijke
handicap. “Ik ben spastisch en kan
niet goed lopen”, vertelt Brouwers.
“Verder heb ik een lichte vorm van
spasme in mijn bovenlichaam. Mijn
balans is door m’n handicap verstoord, maar dat is door het vele trainen sterk verbeterd.”
De 18 jarige Rijenaar begon als jongen van zeven met skiën in de biunique. “Omdat mijn familie graag
op wintersport ging en ik dat ook
weleens wilde meemaken”, zegt Pim
Brouwers. “Een bi-unique is een zitski waar twee ski’s onder zitten. Hier
heb ik spelenderwijs in leren skiën.
In het begin had ik weinig kracht,
waardoor het nog niet zelfstandig
lukte. Maar met de jaren kreeg ik
steeds meer kracht, zodat ik zelfstandig de berg af kon komen. Na 6 jaar
in de bi-unique te hebben gezeten
was ik toe aan een nieuwe uitdaging.
Ik stapte over naar de monoski, wat
voor mij altijd al een droom was. Dat
is een zitski, waar maar één ski onder
zit. In het begin ben ik erg veel gevallen, maar door te blijven oefenen
en flink wat doorzettingsvermogen
heb ik het monoskiën onder de knie
gekregen.”

Geen hinder
De MBO-student communicatie aan
De Rooi Pannen heeft eerder verschillende sporten beoefend. “Ik heb
vroeger rolstoeltennis gespeeld en
bij Sarto gevoetbald”, vertelt Brouwers. “Maar ik ben er de afgelopen jaren achter gekomen dat monoskiën
mijn sport is. Het geeft een kick om
met hoge snelheid van die berg af te
glijden. Je voelt ook dat de mensen
naar je kijken. Het is vrij uniek om

Marino Barkel, Witte van Moort

“Het geeft een kick om met hoge snelheid van die berg af te glijden.”

een monoskiër langs te zien komen.
Tijdens het skiën schakel ik mijn handicap uit. Dat is het mooie van deze
sport. Om even geen hinder te hebben van mijn beperking.”
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lomtraining onder leiding van Rick
Hulst. Ook doet hij regelmatig aan
kracht- en conditietraining, handbiken en rolstoelrijden. En doet hij
oefeningen om zijn rompbalans te

Grote droom
Pim Brouwers heeft de ambitie
om ver te komen in zijn sport. Het
hoogst haalbare is deelname aan de
paralympics, maar de jonge sporter
weet te relativeren. “Ik ga er alles aan
doen om dat doel te bereiken. Dat is
mijn grote droom. Maar als het niet
lukt is het geen ramp. Ik hoef mezelf
dan niets te verwijten, want ik heb
het echt geprobeerd. Bovendien beleef ik -afgezien van het prestaties
leveren- heel veel plezier aan het
skiën. Dan wordt het allemaal wat
makkelijker om er veel voor over te
hebben.”
Dat Pim Brouwers veel voor zijn
sport over heeft staat buiten kijf. Als
kleine jongen kreeg hij training via
de Stichting Wintersport Gehandicapten (SWG). Op dit moment krijgt
hij skitraining van Denis Hoskens
van de Stichting Handicap Op Ski’s
(SHOS). Met uitzondering van de
maanden juli en augustus is de Rijenaar verder haast elke donderdagavond present in SnowWorld in het
Limburgse Landgraaf voor zijn sla-

S.V.G. naar Special Olympics

TILBURG - Twee G-teams van S.V.G. doen van 1 tot en met 3 juni mee aan de
Special Olympics in ‘s-Hertogenbosch. Aan dit evenement doen ruim 2.000
deelnemers met een beperking mee, waarvan 400 voetballers.
Dit sportfestijn wordt, net zoals bij de olympische spelen, geopend met een
defilé van de sporters en coaches, het hijsen van de vlag, het ontsteken van de
vlam en de eed-aflegging. Ook is er een special olympics dorp. De delegatie
van SVG bestaat uit 18 voetballers en vijf coaches.

Pim Brouwers
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verbeteren. Daarnaast neemt Brouwers jaarlijks deel aan een aantal
trainingsweken in het buitenland,
meestal Italië en Oostenrijk. Bij dit
alles kan Pim Brouwers rekenen op
de steun van zijn ouders en sponsor
Plugro uit Dongen, die de kleding

van de Rijenaar verzorgt.

Wedstrijden
Na de twee maanden rust in juli en
augustus gaat Pim Brouwers zich
voorbereiden voor nationale en
internationale wedstrijden. Er zijn
geen aparte wedstrijden voor mensen met een beperking. Dit betekent
dat zij moeten deelnemen aan wedstrijden voor valide sporters. “De bedoeling is dat ik aan zoveel mogelijk
IPCAS wedstrijden deelneem, om zo
te proberen punten voor de Europacup bij elkaar te skiën. Het is belangrijk om aan dit soort wedstrijden
mee te doen. Op deze manier leer je
om te gaan met spanning en kun je
nationaal en internationaal op een
hoger niveau komen.”
Pim Brouwers is geen type om stil te
zitten. Daarom is hij naast zijn studie en zijn sport graag actief bezig
met vrienden. Verder geeft hij bijvoorbeeld clinics monoskien voor
kinderen. “Ik vind het erg leuk om
kinderen met een beperking te laten
zien dat sporten plezierig is en dat je
ondanks je beperking veel uit je leven kunt halen.”
Wie meer wil weten over monoskier
Pim Brouwers kan kijken op website
www.pimbrouwers.nl.

EK Bowlen voor dames in Tilburg
TILBURG - De eerste week van juni komen er 154 dames naar Tilburg om
deel te nemen aan de European Women Championships 2012 (EWC
2012), oftwel het EK Bowlen voor dames. Het EWC 2012 vindt plaats in
bowlingcentrum Dolfijn Bowling aan de Ringbaan Oost in Tilburg. Hier
vindt op donderdag 7 juni de openingsceremonie plaats.
De dames strijden van vrijdag 8 t/m zondag 10 juni in duo’s om het
goud. Vervolgens gaan zij maandag 11 juni en dinsdag 12 juni verder
in trio’s. Vanaf woensdag 13 juni wordt er gestreden in teams van 5 dames. Tijdens het gehele toernooi worden ook de individuele scores bijgehouden. Op basis van die ranglijst wordt donderdag 14 juni de winnaar van All Events gehuldigd. De top 24 van deze All Events plaatst zich
voor de Masters. De eerste wedstrijden in de Masters vinden plaats op
vrijdag 15 juni.
Voor de finale van de teams en de (halve) finales van de Masters wijkt de
organisatie uit naar het Efteling Theater. Dit theater wordt voor één keer
omgebouwd tot een bowlingarena voor ruim 800 toeschouwers.
Voorafgaand aan het EWC 2012 wordt in Dolfijn Bowling een internationaal bowlingtoernooi voor doven georganiseerd. Op zaterdag 9 juni
wordt er op het Pieter Vreedeplein in Tilburg een mobiele bowlingbaan
geplaatst, zodat iedereen een poging kan wagen ook een strike te
gooien. Op zondag 10 juni vindt er in Dolfijn Bowling een demonstratie
plaats van Special Olympics.
De toegang tot de wedstrijden in Dolfijn Bowling is gratis.

Na 38-32 van wit 37-32 42x31; dit
was niet aanlokkelijk. Omdat dan
steunpunt schijf 42 verdwijnt controleerde ik toch even 14-20 voor
zwart, vanwege een eventuele aanval via 17-22 na wit’s volgende zet.
De computer reageert nu heel alert
met 31-27 11-16 en de damzet 34-29
28x19 37-31 33x4, waarna Baljakin
de winst wel kan vergeten. Partij 1116 43-38 7-11.
Bij het NK Rapid dammen voor clubviertallen heeft alleen Micone de
volgende ronde (9 juni) gehaald. TDV
was in Den Haag niet volledig en met
topviertallen wordt het dan lastig om
de volgende ronde te halen. Micone
werd in zijn poule eerste en ontmoet
op 9 juni Dios (E2), Dammers uit Oost
(F1) en de Kroonschijf Ede (G2). De
acht openingspoules zijn nu teruggebracht tot vier poules, waarvan
wederom de eerste twee doorgaan.
Als Micone in dezelfde opstelling
aantreedt of wellicht nog sterker,
dan ligt de volgende ronde binnen
bereik. Voor Micone speelden Toine
Brouwers (1378), Toby Hage (1356),
Salomon de Jong (1215) en Yoeri Hezemans (1246). Grote favoriet voor
de Nederlandse titel lijkt ons Huissen, waar op 9 juni ook de wedstrijden gehouden worden. Voor TDV
kwamen uit Koos van Amerongen
(jeugd, 1199), Theo v.d. Hoek (1196),
Kees van Bakel (1200) en Sarah Rijgersberg (1110). Zij werden derde in
hun poule van vier teams.
Op 23 juni is de slotronde waarin acht
teams de finale spelen. Van 8 naar 4
in de 1e ronde. Van 4 naar 2 teams in
de 2e ronde en dan de finale tussen
twee overblijvende teams (HuissenDUO of Huissen-Micone??). Wordt
hierin een 4-4 bereikt, dan volgt een
sneldamwedstrijd in spectaculair
tempo; 3 min en 2 sec per zet op de
Fisherklok, zodat een klokbeslissing
hierin zeker mogelijk is bij een van
de partijen.
J. v.d. Hooff

Berkel-Enschot
krijgt 18 holes
golfbaan
BERKEL-ENSCHOT - Op zondag 3
juni zal in Berkel-Enschot een
uniek fun-golf toernooi worden
gespeeld. Op diverse grasvelden
in het hart van het dorp verspreid
zullen in totaal 18 uitdagende
holes worden gecreëerd voor de
eerste editie van Parkgolf BerkelEnschot. Meer dan 70 deelnemers
zullen die middag tussen 15.00
en 18.00 uur in zo min mogelijk
slagen de baan door spelen. Er
wordt gespeeld in flights van
vier personen en met een speciaal streetgolf balletje. Boerderij
Denissen zal inclusief het omliggende terrein worden omgebouwd tot een golfclub met driving range. Naast de deelnemers
is ook publiek zondag van harte
welkom om op de golfbaan te
komen kijken.
Op website www.parkgolfberkelenschot.nl vindt u meer informatie over het toernooi, inclusief een plattegrond van de
baan zelf.

