
EK voetbal voor mensen met motorisch probleem 

’Bizar dat mijn broertje hetzelfde heeft’ 

Door Nick Tol 

1 uur geleden in BINNENLAND 

ZEIST - Een feestelijke derde helft in de plaatselijke voetbalkantine zit er nu even niet in voor 

Martijn Loeffen, maar hij heeft het er voor over. Vanavond start voor hem en zijn 

ploeggenoten het EK CP-voetbal, een landentoernooi voor mensen die door een 

hersenbeschadiging een motorisch probleem hebben. „In plaats van een koud biertje hebben 

we hier een eiwitshake na afloop”, grijnst de 21-jarige voetballer. 

 

 

Het is vrij druk op de campus van de KNVB in Zeist, waar het EK CP-voetbal tot en met 5 

augustus wordt gehouden. Er doen tien landen aan mee, waaronder dus Nederland. Alle 

voetballers dragen een bijzonder levensverhaal met zich mee. De één is geboren met 

hersenschade. De ander is op latere leeftijd getroffen door een hersenbloeding, herseninfarct 

of hersentumor. De komende dagen leven ze allemaal als profvoetballers. Slapen in hetzelfde 

hotel, samen eten, samen trainen en samen relaxen. 

  



Tot in de puntjes 

Martijn geniet er met volle teugen van. „Er zijn maar weinig mensen die dit mogen 

meemaken”, straalt de rechtsbenige verdediger. „Alles is tot in de puntjes geregeld.” 

De geboren Gelderlander had zelf te weinig zuurstof bij zijn geboorte. De linkerkant van zijn 

lichaam is daardoor spastisch. „Je moet mij dus niet vragen om een handstand te maken of in 

de ringen te gaan hangen, maar gelukkig kan ik wel normaal functioneren in het dagelijks 

leven. Ik heb bijvoorbeeld geleerd om mijn veters te strikken met één hand. Hetzelfde geldt 

voor het autorijden. Ik mag wel alleen in een automaat rijden, maar dat gaat perfect. Ik heb al 

drie jaar mijn rijbewijs.” 

"Het is bizar dat mijn broertje dezelfde aandoening heeft" 

Martijn staat bekend als een positieve jongen. Een doorzetter, die zich allesbehalve wil laten 

beperken. Zo is hij onderdeel van het derde seniorenelftal van amateurvereniging Vianen 

Vooruit. Daarin speelt hij ’gewoon’ samen met voetballers die geen beperking hebben. Verder 

volgt hij de mbo-opleiding ’stad en mens’ in Nijmegen. „Op school heb ik wel een aangepaste 

stoel, anders krijg ik fysieke klachten. Mijn klasgenoten weten de oorzaak en behandelen me 

niet anders dan anderen. Als ik op de gang loop, zien mensen natuurlijk wel dat ik een beetje 

apart loop. Maar ik ben er gelukkig nooit mee gepest. De meesten vragen hoe het komt en 

daar blijft het dan bij.” 

Het is bijna onvoorstelbaar, maar zijn broertje Jurgen (19) is hetzelfde overkomen. Ook hij 

had zuurstoftekort bij zijn geboorte en is daardoor motorisch beperkt. „We hebben een gezin 

met twee kinderen, dus het is vrij bizar dat we dit allebei hebben”, verzucht Martijn. „Ik ben 

wel iets zwaarder beperkt dan Jurgen, maar verder hebben we veel overeenkomsten. We 

kunnen ook goed met elkaar overweg. We staan weleens samen op het voetbalveld en dan 

voelen we elkaar perfect aan. Heerlijk is dat.” 

Ongewoon 

Vanaf volgend seizoen spelen de broers samen in het derde elftal van Vianen Vooruit. 

Daarnaast maakt Jurgen, die hbo-bedrijfseconomie studeert, deel uit van het nationale CP-

team onder 20 jaar. De kans is reëel dat Martijn en Jurgen binnenkort samenspelen in het 

grote Oranje. „Toevallig hebben we onlangs een oefenwedstrijd tegen elkaar gespeeld”, lacht 

Martijn. Over de uitslag wil hij in eerste instantie niets kwijt, maar zijn blik verraadt dat er 

iets ongewoons is gebeurd. Uiteindelijk gaat hij toch overstag: „Wij wonnen met 20-0. Mijn 

broertje sprong er trouwens wel positief uit, zei onze bondscoach.” 

Vanavond om 19.00 uur staat Jurgen langs de lijn als zijn broer het met Nederland opneemt 

tegen Duitsland. Zoals gebruikelijk bij CP-voetbal wordt er zeven tegen zeven gespeeld op 

een veld van 75 bij 55 meter. In het verleden won Nederland onder meer drie keer 

paralympisch goud. Dit keer is de kans echter klein dat Oranje er met de eerste prijs vandoor 

gaat. „We mikken op de derde plaats, dat zou al geweldig zijn”, verzekert Martijn. „Ik hoop 

vooral dat we het CP-voetbal een boost kunnen geven. We willen laten zien dat we tot veel in 

staat zijn. En uiteraard hopen we dat er minimaal een paar honderd mensen bij onze 

wedstrijden komen kijken.” 

De toegang is gratis… 


