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Als nationaal talent in paralympische zwemploeg

Sam Janmaat droomt al van Tokio
Tijdens het afzwemmen zagen 
vader Paul en moeder Evelien 
dat zoon Sam zijn linkerbeen 
niet gebruikte op de school-
slag. De volgende dag zat Sam 
Janmaat in een rolstoel. De 
ziekte van Perthes. Dat is een 
doorbloedingsstoornis in de 
heupkop, waardoor de bot-
cellen afsterven en de kop en 
kom van de heup vervormen.
4,5 jaar later geniet Sam de 
status van nationaal talent. 
Hij is opgenomen in de pa-
ralympische jeugdzwemploeg 
en droomt van medailles op 
de spelen van Tokio, in 2020. 
Op één onderdeel heeft de 
twaalfjarige Sam al gewon-
nen: zelfverzekerdheid.

‘Ik zag hem snel zwemmen en had 
daar zelf ook zin in. Ik vond het 
mooi om te zien hoe hard hij kan 
zwemmen, ondanks zijn beperking. 
Ik vind het niet leuk om in een rol-
stoel te zitten en wil graag sporten, 
zodat ik niet in een rolstoel hoef te 
zitten.’

Enthousiasme
Een gesprek met Van der Zanden 
wakkerde het enthousiasme voor 
wedstrijdzwemmen van de jonge 
Soester verder aan. Sam ging in 
2012 zwemmen bij De Duinkikkers 
en schreef zich direct in voor een 
talentendag paralympisch zwem-
men. De fysieke test wees uit dat 
hij niet beperkt genoeg was om als 
paralympisch zwemmer aangemerkt 
te kunnen worden.
Tot vreugde en dankbaarheid van 
zijn ouders, tot teleurstelling van 
Sam zelf. ‘Logisch,’ zegt moeder 

Evelien achteraf. ‘Nu begrijpen we 
dat wel vanuit zijn beleving.’
Bij een tweede test, in 2013, werd 
Sam wél geclassificeerd. Zijn heup 
was weer stijver geworden, zijn 
bewegingsvrijheid was achteruit-
gegaan.
Het gevolg van de classificatie was 
dat Sam mocht proberen selectie 
voor de paralympische junioren 
jeugdploeg af te dwingen. Na vijf 
trainingen kreeg hij de status van 
nationaal talent en sinds zaterdag 
ondergaat hij eens in de drie we-
ken met de zeskoppige Nederlandse 
jeugdploeg een zware training op 
het KNVB-sportcentrum in Zeist.
Vijfmaal per week volgt Sam ook 
nog een training bij Sven van Zanten 
en Remko Hooft van De Duinkik-
kers, waarmee hij tevens aan regu-
liere zwemwedstrijden deelneemt. 
Als ‘tegenprestatie’ slijpt Sam de 
techniek bij van de Soester zwem-

jeugd van 6 tot 8 jaar. Zijn ouders 
zijn de Soester zwemclub dank-
baar dat ze Sam en anderen zo be-
geleiden. ‘Het gaat steeds beter met 
hem,’ zegt moeder Evelien.

Drive
Zij en vader Paul hebben bewon-
dering voor de drive die hun zoon 
heeft en die hem - naast snelle tij-
den - betere kwaliteit van het le-
ven oplevert. Zoals Sam is geïnspi-
reerd door Mike van der Zanden, zo 
hopen ze dat andere kinderen met  
fysieke problemen een voorbeeld ne-
men aan Sam en bijvoorbeeld via 
sport een uitdaging vinden die hen 
op weg helpt.
Sam is zijn weg ingeslagen en neemt 
op de koop toe dat hij voor alle trai-
ningsarbeid veel andere dingen moet 
laten. Een feestje laten schieten, een 
patatje laten staan, een afspraak niet 
kunnen maken of nakomen. Omdat 

er getraind moet worden. Vanaf de 
zijlijn krijgt Sam ondersteuning via 
onder meer de KNZB. Op technisch 
en fysiek, maar ook op mentaal vlak. 
Elke week moet hij onder meer aan-
geven wat zijn hartslag was, hoeveel 
uur hij heeft geslapen, hoeveel trai-
ningsarbeid hij heeft verricht, hoe 
hij zich voelt. Elke week krijgt hij 
op basis van die gegevens nieuwe 
tips en adviezen.
Af en toe blijft er nog wel tijd over 
om te vissen voor de scholier die 
elke werkdag op de fiets naar het 
Prisma College in Amersfoort rijdt.
Als Sam toch net te lang met vrien-
den tegen een balletje trapt of iets 
te ver moet lopen, steekt de pijn nog 
wel eens de kop op, maar van struc-
turele pijn is geen sprake meer en 
zijn bewegingsvrijheid en actiera-
dius zijn veel groter dan een paar 
jaar geleden.

Vijf limieten
Om nog maar niet te spreken van de 
snelheid die Sam in het water ont-
wikkelt. Inmiddels heeft hij vijf li-
mieten gezwommen voor de NJJK in 
januari, het eerste grote kampioen-
schap waaraan hij gaat deelnemen.
Van der Zanden heeft al bij een foto 
van hem en Sam geschreven: nieuw 
talent, Tokio 2020.
Van een cursus Japans is het nog 
niet gekomen, maar de Paralym-
pics van 2020 zijn een haarscherp 
silhouet aan zijn horizon. Maar 
doelen stellen gaat gefaseerd. Ook 
voor Sam. ‘Ik moet nu eerst limieten 
zwemmen, het keerpunt en onder 
water zwemmen moeten beter, en 
ik moet lief zijn voor mijn broer,’ 
somt hij de kortetermijndoelen op.
En als het allemaal niet lukt om 
straks te vlammen in Tokio, dan nog 
is zijn enthousiasme niet gedoofd. 
‘Dan is elke training een cadeautje 
geweest.’

‘Ik wil graag 
sporten, zodat
ik niet in een

rolstoel
hoef te zitten’

Sam Janmaat is van nature een op-
timist, benadrukt moeder Evelien. 
‘Maar hij straalt nu nog meer.’ ‘Ik 
ben zelfverzekerder geworden,’ be-
aamt de hoofdpersoon van dit arti-
kel. Het kan snel gaan. In het water, 
maar ook in het dagelijkse leven.
Op zijn achtste openbaarde zich Per-
thes, wat op zich al vrij laat is. Hij 
heeft de zwaarste vorm. Genezing 
is niet mogelijk. De doorbloeding is 
terug, waardoor het bot weer aan-
groeit, maar de linkerheup zal nooit 
meer worden wat die was en hoe die 
behoort te zijn.
Sam moet zijn best doen om niet 
scheef te staan, maar verder ver-
raadt niets aan zijn uiterlijk dat 
hij een fysieke beperking heeft. 
Een röntgenfoto laat zien hoe ver-
vormd zijn ene heup is en waarom 
hij moeite heeft met draaien en een 
flink stuk lopen, en waarom hij links 
zoveel kracht mist.
Maar de rolstoel gaat alleen nog mee 
op lange afstanden, zoals een dagje 
dierentuin. Sinds de zomervakantie 
mag hij zelfs zijn krukken links laten 
liggen. Zijn zwemactiviteiten geven 
hem fysieke kracht en vertrouwen.
Nadat Perthes in zijn leven was ge-
komen zwom hij therapeutisch in 
De Wieksloot. Via via kwam hij als 
toeschouwer bij de Swimcup 2012 
waar hij werd geïnspireerd door pa-
ralympisch zwemmer Mike van der 
Zanden.

 z Het zwemmen heeft Sam Janmaat al één overwinning opgeleverd: meer zelfverzekerdheid. Foto: Evelien Janmaat

Gemeente Soest: geen toename in aantal aanvragen
Gratis trouwen kan voorlopig nog
Gratis trouwen op maandag kan 
voorlopig nog in de gemeente 
Soest. Onlangs berichtte de NOS 
dat de gratis trouwerij veel ge-
meenten op kosten jaagt. In Soest 
valt dat vooralsnog mee; de ge-
meente merkt ook geen toename 
in het aantal aanvragen, laat een 
woordvoerder van de gemeente 
desgevraagd weten.

Gratis trouwen. Dat kan al jaren bij 
gemeenten. Op maandagen kunnen 
liefdesparen gebruikmaken van een 
ambtenaar en het gemeentehuis, dit 

op kosten van de gemeente. Deze re-
geling werd ingevoerd om mensen 
met een laag inkomen tegemoet te 
komen en hen op die manier een 
voordelige ‘mooiste dag van hun 
leven’ te bezorgen. 

Populair
Gemeenten trekken anno 2014 aan 
de bel, meldde de NOS onlangs. 
Gratis trouwen is te populair en 
de kosten lopen hoog op, aldus de 
NOS. Zo schrijft de Nederlandse 
Omroep Stichting dat steeds meer 
koppels gebruikmaken van de rege-

ling, zelf paartjes die een trouwerij 
goed kunnen bekostigen. 
Het geld dat stelletjes besparen 
door op maandag te trouwen wordt 
dan gebruikt voor bijvoorbeeld het 
feest of een huwelijksreis. Gemeen-
ten draaien echter voor de kosten 
op. In Soest valt de situatie nog wel 
mee. Zo meldt de gemeente dat er 
geen toename is in het aantal aan-
vragen. Wel is er een wachtlijst van 
ongeveer twee maanden. 
In 2012 maakten 63 koppels ge-
bruik van de mogelijkheid. Het jaar 
daarop lag dit aantal even hoog. Dit 
jaar zijn er tot nu toe 62 stelletjes 
die elkaar kosteloos het ja-woord 
gaven. 
‘Vooral december blijkt een rede-
lijke gewilde maand te zijn,’ zegt 
een woordvoerder van de gemeente 
Soest. 
Een huwelijk kost de gemeente on-
geveer 150 euro. Daarbij zitten de 
kosten voor de ambtenaar in en het 
gebruik van de ruimte in het ge-
meentehuis. ‘Gezien de aantallen en 
de kosten blijft de gemeente nog 
doorgaan met deze regeling.’

Discussie
Gratis trouwen staat dus nog niet 
ter discussie in Soest en voorlopig 
biedt de gemeente deze service aan. 

Mensen die nog een achterstal-
lige boete hebben openstaan, 
kunnen deze weken de politie 
aan de deur verwachten. De po-
litie besteedt ook in Soest extra 
aandacht aan de inning van nog 
niet betaalde boetes. Dat geldt 
ook voor mensen die zich niet 
gemeld hebben voor een taak- 
of gevangenisstraf. 

Deze landelijke actie wordt dit 
jaar voor het eerst georganiseerd 
onder de vlag van de nationale 
politie. Agentenkoppels gaan 
langs de deuren, daarnaast wordt 
de recherche ingezet om veroor-
deelden te vinden die zich bewust 
schuilhouden voor de politie. Ook 
worden er opsporingsmiddelen 
zoals de ANPR (Automatic Num-
ber Plate Recognition) ingezet.
ANPR wordt vooral gebruikt op de 
snelwegen. De camera’s kunnen 
langs of boven de weg bevestigd 
zijn. Het is ook mogelijk om de 
ANPR mee te nemen in een po-
litieauto die rondrijdt of op een 
onopvallende plek langs de weg 
staat.
Met ANPR scant een camera ken-
tekens van voorbijrijdende voer-
tuigen. De gelezen kentekens  

worden vergeleken met een lijst 
met kentekens die op naam staan 
van personen die worden gezocht, 
boetes open hebben staan of om 
andere redenen bij de politie be-
kend zijn. Op basis van een hit, 
kan de politie actie ondernemen: 
de bestuurder krijgt een naheffing 
of wordt staande gehouden.
Het merendeel van de mensen be-
taalt zijn opgelegde boete of zit de 
vrijheidsstraf uit. De politie richt 
zich met deze controles op men-
sen die na diverse kansen van de 
overheidsinstanties die de straffen 
hebben opgelegd, nog steeds niet 
betalen of zich niet melden.

Laatste kans
De overheid zet de politie hier-
bij in als uiterste middel, als de 
stok achter de deur, en de wens 
is dat de actie ook een preven-
tieve werking heeft. De actie is 
aangekondigd in de pers om de 
mensen nog een laatste kans te 
geven om alsnog naar het poli-
tiebureau te gaan om te betalen 
of zich te melden. De ervaring dat 
ze echt de politie aan de deur krij-
gen, leidt in de toekomst wellicht 
eerder tot de neiging om zelf actie 
te ondernemen.

Politie langs de deur
om boetes te innen


