
18

“Ik zag niks meer.
Ik vond op gevoel  
de slaapkamer van  
mijn ouders.”

Rogier werd als puberjongen 
van de één op de andere dag 
zeer slechtziend. Zijn wereld 
stortte in. Hij kon niet meer 
lezen, moest naar een 
andere school en was opeens 
volledig afhankelijk van zijn 
ouders. Maar gelukkig kon hij 
wel doorgaan met zijn grote  
passie: zwemmen. En hoe 
sterk Rogier is, werd afgelo-
pen zomer voor de hele  
wereld duidelijk toen hij drie  
keer goud won op de Para-
lympische Spelen in Tokio.  
“Ik heb niet veel talent, denk 
ik, maar heb gewonnen 
dankzij mijn doorzettingsver-
mogen”, zegt de bescheiden 
Heerjansdammer die al op 
zesjarige leeftijd in één jaar 
zijn A-, B- en C-diploma  
haalde. We spreken Rogier 
met zijn moeder Marjan  
thuis in Heerjansdam waar  
de vele felicitatiekaarten  
de woonkamer sieren.
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Rogier is nog maar 12 jaar oud als hij in 
2012 ’s nachts om 4.15 uur (zijn moeder 
weet het tijdstip nog precies) wakker wordt 
en niks meer ziet. Op gevoel vindt hij de 
weg naar de slaapkamer van zijn ouders 
waar hij bang naast hun bed staat: “Ik zie 
niks meer”. Na een poosje wakker te zijn 
geweest gaat Rogier weer verder slapen, 
maar zijn ouders doen geen oog meer 
dicht. In de maanden die volgen wordt hun 
vermoeden bevestigd. Rogier heeft de erfe-
lijke netvliesziekte Choröideremie. Het zicht 
van Rogier gaat met sprongen achteruit tot 
het punt waar het nu is: een zicht van 1 tot 
2 procent.

Positieve houding
“Ik heb van huis uit geleerd dat je moet 
kijken naar wat nog wel kan”, begint Rogier. 
“Op de school voor blinden en slechtzien-
den heb ik gewoon bij techniekles leren 
timmeren en zagen. Tuurlijk sla je dan wel 
eens op je vingers, maar dat overkomt 
je ook als je goed kan zien.” Zijn moeder 
Marjan, zelf zwemlerares, heeft dezelfde 
positieve houding: “Er is zoveel mogelijk.  
Ik heb mijn twee kinderen ook altijd  
hetzelfde behandeld. Ze moesten om de 
beurt helpen met koken of stofzuigen.”

Voorsprong
Rogier is daardoor nu erg zelfstandig. 
Doordeweeks woont hij samen met een 
teamgenoot in een appartement in  
Amersfoort, in de buurt van waar hij traint. 
“Omdat hij reuma heeft en ik slechtziend 
ben hebben we andere beperkingen, maar 
ook andere mogelijkheden. Ik kan de bood-
schappen beter naar boven sjouwen en 
hij kan weer beter beoordelen of het vlees 
gaar is.”
Omdat Rogier en zijn familie altijd naar  
de mogelijkheden hebben gekeken en lef 
hebben, doet de paralympiër dingen an-
ders dan zijn concurrenten. “Zo liep ik in  
het zwembad in Tokio als enige voor mijn 
begeleider. Mijn concurrenten liepen al-
lemaal achter hun begeleider. Natuurlijk 
neem je dan het risico dat je je knie stoot, 
maar hoe erg is dat?”

Trotse ouders
De ouders van Rogier mochten er in To-
kio helaas niet bij zijn en zagen hun zoon 
vanuit de woonkamer in Nederland Para-
lympisch kampioen worden. “Dat was niet 
te bevatten. Ik ben zo trots op hem. Als je 
kijkt naar wat hij allemaal heeft moeten 
opgeven in zijn leven. Dan is het zo gaaf 
dat dit hem gewoon gelukt is. En iedereen 
leeft zo mee. Bij de derde keer goud stond 
de buurvrouw al juichend binnen waardoor 
ik de finish zelf niet eens gezien heb”, lacht 
Marjan.  

Inspiratie voor anderen
Rogier wil heel graag anderen inspireren te 
(blijven) sporten. “Omdat ik nu drie gou-
den plakken heb, ben ik de aangewezen 
persoon dat te doen. Ik pak daarom elke 
kans met beide handen aan om kinderen 
daarop aan te spreken. Ik krijg daar ook 
zoveel energie van. En als ik dan positieve 
berichten van kinderen of ouders krijg, dan 
smelt mijn hart. Dat is echt goud”, glundert 
Rogier.

Moeder Marjan:
“Drie keer goud  
winnen, dat is niet  
te bevatten. Ik ben  
zo trots op hem.”

MEER OVER
ROGIER

Wil je meer weten over de zwemcarriè-
re van Rogier of ervaren hoe weinig hij 
ziet, bezoek dan zijn website
www.rogierdorsman.nl


