
                                              SPORTIEVE HEERJANSDAMSE GROOTHEID 
De wat blufferige aankondiging doet wellicht vermoeden dat deze Blik op Heer-
jansdam weer een uiting wordt van Heerjansdams chauvinisme. Ik kan u  gerust-
stellen. Deze column gaat wel over een in Heerjansdam gewortelde sportman 
maar die ook in den lande en daarbuiten furore maakt in het wedstrijdzwemmen. 
Zijn naam is Rogier Dorsman. De vele records en de zichtbare prijzen die inmid-
dels zijn prijzenkast vullen tonen zijn klasse aan. Vandaar de koptekst “Grootheid”. 
Niet verwonderlijk is dat hij staat te trappelen om af te reizen naar Tokyo waar bin-
nen enkele maanden de Paralympische Spelen worden gehouden om zich te me-
ten met zijn internationale concurrenten. Deze introductie vereist nadere uitleg.

DE HISTORIE.
Zijn passie voor zwemmen is ontstaan in het 
zwembad De Hoge Devel waar hij op zesjarige 
leeftijd zijn A-diploma behaalde. Het werd de 
start van zijn passie “zwemmen” die hem nooit 
meer heeft los gelaten. In lokale wedstrijd-
jes bleef zijn talent niet onopgemerkt. Op zijn 
twaalfde kwam plotseling een totale wending 
in zijn nog jonge leven: opeens helemaal niets 
meer kunnen zien, vervolgens alles wazig. Le-
zen ging niet meer. En nu heeft hij nog maar een 
zichtvermogen van 2%. De vele ziekenhuis on-
derzoeken wezen uiteindelijk uit dat hij een net-
vliesziekte (Choröideremie) heeft in combinatie met een oogzenuw aandoening, die tot op de 
dag van vandaag nog geen afdoende genezing biedt. Dit betekent dat alles in zijn jonge leven 
op zijn kop is gezet. Alom beperkingen, andere school en vaak afhankelijk zijn van anderen. 
Het is zijn sterke karakter waarin onverzettelijkheid de boventoon voert en hem staande houdt. 

ZIJN TROUWE BONDGENOTEN.
De familie met moeder Marjan op kop, vader Martin en zus Elise vormen met z’n viertjes 
een kwartet, dat alleen in oplossingen denkt. Op deze manier groeit hij al snel op als 
een heel zelfstandige jongen. Hij plukt hiervan de vruchten, nu hij op zichzelf in Amers-
foort woont. Afgelopen jaar is hij verhuisd naar deze stad waar hij de gehele week zijn 
trainingen volgt, gelukkig komt hij nog in de weekenden graag terug naar Heerjansdam. 

ROGIER DROOMT VAN PARALYMPISCH GOUD.
Eén ding veranderde niet in zijn leven. Hij kon blijven zwemmen ook al moest hij, in tech-
nische bewoordingen, getapt (aangetikt) worden. Het waren de beide wanden van het 
zwembad die regelmatig een probleem vormden en nogal eens een blessure veroorzaak-
te wanneer hij in botsing kwam met de start- en keerpuntzijde van het zwembad. Tech-
nisch kon dit worden opgelost. Zijn verdere ontwikkeling is snel gegaan. Na een EK en 
een WK staat hij nu in de startblokken om in Tokyo deel te nemen aan de Paralympi-
sche Spelen over enkele maanden. Hier wil hij zijn internationale opponenten het leven 
zuur maken en, waar wij met z’n allen natuurlijk op hopen, met medailles terugkomen. 
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DE TEGENSTANDERS ZIJN GEWAARSCHUWD.
De afgelopen jaren heeft Rogier al aansprekende resultaten behaald. In 2018, toen hij 
nog in de S12 klasse (slechtzienden) zwom, heeft hij 2x brons behaald op de Europe-
se Kampioenschappen in Dublin. In 2019 is Rogier opnieuw gekeurd en vanwege het 
afnemende zicht is hij in de klasse S11 (blinden en zéér slechtzienden) geplaatst. Op 
het Wereld Kampioenschap in Londen in 2019 werd hij 2x wereldkampioen en behaal-
de hij ook 2x een zilveren medaille. In de voorbereiding naar de Paralympische Spelen 
heeft Rogier ook nog diverse Wereld, Europese en Nederlandse records gezwommen. 

NOG EEN HEERJANSDAMSE WERELDKAMPIOEN.
Wat velen niet weten en Rogier waarschijnlijk óók niet dat Heerjansdam al eerder een we-
reldkampioen in huis had. In de Dorpsraad nieuwsbrief van maart 2005 werd destijds het 
volgende hierover vastgelegd.

Wereldkampioen in Heerjansdam. 
De Heerjansdamse Tinka ten Klooster is wereldkampioene geworden langebaanschaatsen 
voor Masters (40+). Zij zegevierde op elke afstand en ging dus met vijf gouden medailles 
naar huis: vier afstandsmedailles en één klassementsmedaille. Zij versloeg daarmee rivalen 
uit o.a. Noorwegen, Rusland, Duitsland en Canada. Ook vorig jaar was Tinka Nederlands- 
en wereldkampioen langebaanschaatsen voor Masters. Reden genoeg voor de dorpsraad 
om Tinka met een fraai boeket bloemen en een schriftelijke felicitatie te verrassen. 
Kampioenen moeten we immers koesteren.

 
Samen met Sacha Eikenboom viel mij de eer te beurt haar persoonlijk te feliciteren in de 
knusse woning aan de Lindsedijk met haar ongelofelijke prestaties.
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