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De ‘on-beperkte’ helden van Flotar
René Otterloo
RODEN Een wedstrijdje zwemmen
tegen de sportwethouder, dat willen de wedstrijdzwemmers van Flotar uit Roden wel.

Het is de eerste training na de zomervakantie, maar dat was ze niet
aan te zien. Enkele zwemmers leggen het baantje sneller af dan ReintJan Auwema. De wethouder van
Noordenveld maalt er niet om.
De komst van de sportwethouder
uit Norg had alles te maken met de
start van het nieuwe zwemseizoen
voor deze zwemclub uit Roden voor
mensen met een beperking. Wekelijks springen in zwembad De Hullen
zo’n zestig deelnemers het water in
en dat aantal is stijgende.
,,Wij hadden er tot voor kort zo’n
45 tot 50 en deze groei gaat eigenlijk
tegen de verdrukking in’’, zegt Eddy
Lagro, de bevlogen secretaris annex
pr-man van Flotar. ,,Het valt niet

mee onze doelgroep te bereiken. Op
scholen en bij tehuizen en instellingen wordt veel reclame gemaakt,
maar kennelijk is de drempel waarover deze mensen heen moeten te
hoog.’’
De toename van leden is vooral te
vinden bij de jonge jeugd. ,,Hoe dat
komt? Wij maken veel reclame en
bovendien is de plaatselijke pers ons
erg goed gezind. Wij staan regelmatig met een stukje in de krant of op
internet. Dat helpt echt.’’
Diverse zwemmers van Flotar waren in juni vertegenwoordigd tijdens de Special Olympics die ditmaal in Heerenveen werden gehouden. Het leverde de club vier gouden,
twee zilveren en een bronzen medaille op.
Lagro: ,,Er bestaat voortdurend
verschil van inzicht over de begrippen topsport en topprestaties als het
om de gehandicaptensport gaat. Dat
vind ik jammer, want elke zwemmer
of zwemster levert op zijn of haar ni-

Ð Wethouder Auwema van Noordenveld trekt een baantje met de
zwemmers van Flotar.
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veau een topprestatie. Bij Flotar zeggen we altijd: dit zijn onze on-be-

perkte helden met heel bewust een
streepje tussen ‘on’ en ‘beperkte’. En

wij zorgen er voor dat ze met plezier
kunnen sporten.’’
Bij Flotar zijn ongeveer 25 vrijwilligers betrokken. Elke woensdag- en
vrijdagavond is een groot deel aanwezig in De Hullen, waar de zwemmers baantjes trekken en meedoen
aan aquajogging.
Wethouder Auwema, jarenlang
eerste elftalspeler van GOMOS in
zijn woonplaats Norg en zeer sportief aangelegd, was er niet alleen om
een wedstrijdje zwemmen. Voor de
zes medaillewinnaars van Flotar had
hij namelijk een presentje meegenomen. En ach, omdat hij er toch was, is
het best lekker een paar baantjes extra te trekken.

