
01/02/2013 om 03:00 door Joris Herpol

SPECIAL OLYMPICS-WINTERSPELEN

Carine & Patrick naar Spelen om
vrijwilligers te begeleiden

LONDERZEEL - Podologe Carine Haemels is samen met haar echtgenoo t Patrick De Boeck naar

Pyeongchang (Zuid- Korea) vertrokken om er de atlet en van de Special Olympics-Winterspelen

bij te staan. Ze ondersteunen er het Fit-Feet progr amma van de atleten.

Van 28 januari tot 4 februari worden de Special Olympics World Winter Games georganiseerd in Pyeongchang (Zuid-
Korea). Er zijn ruim drieduizend atleten met een beperking uit meer dan 85 landen. Ze komen uit in zeven
wintersportdisciplines: alpijns skiën, cross-country, floorhockey, snowboard, sneeuwschoenrace (racket),
snelschaatsen en kunstschaatsen.

Om de atleten in de beste omstandigheden te kunnen laten sporten, is heel wat hulp nodig. Daarom steken Carine
Haemels en haar echtgenoot Patrick De Boeck uit Londerzeel de handen uit de mouwen als vrijwilligers voor het Fit
Feet-programma binnen ‘Healthy Athletes'.

Gezondheid

‘Het Healthy Athletes-programma controleert de fitheid en gezondheid van atleten met een mentale beperking', zegt
Carine Haemels. ‘Ik controleer als podologe de voeten van de atleten. Hun gebit, oren, ogen, hun fysieke toestand en
voeding worden gecontroleerd door collega's. Dat is nodig. Soms helpt een eenvoudig advies de atleten een heel eind
vooruit. Af en toe loopt er één met schoenen die vier maten te klein zijn. Zo kan je natuurlijk niet aan topsport doen.
Dan helpen wij en geven de juiste schoenmaat aan.'
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Carine en Patrick zijn klaar om de atleten op de Special Olympics bij te staan.
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‘Wij zullen ook samen met een handvol internationale collega's de lokale collega's versterken en hen wegwijs maken
in onze manier om atleten te screenen en advies te geven. Zoals de voorbije jaren willen we het hele thuisfront op de
hoogte houden en houden we iedereen op de hoogte via onze blog www.bloggen.be/patrickencarine', zegtCarine.

Schedelbreuk

‘Ik screen de atleten en begeleid hen, zodat ze zich op hun gemak voelen', vult echtgenoot Patrick De Boeck aan.
‘Omdat ik ook Engels spreek, kan ik hen makkelijker op hun gemak stellen. Die ervaring is onbeschrijfelijk. Het is als
een goed virus dat je niet meer uit je lichaam krijgt. Ik voel me bovendien bijzonder betrokken: acht jaar geleden heb ik
zelf een ongeval gehad. Ik ben van het dak gevallen. Daarbij liep ik een schedelbreuk en andere zware breuken op. Ik
heb nog altijd hoofdpijn en draag een donkere bril tegen fel licht. Het scheelde niet veel of ik had aan de zijde van die
atleten gestaan. Ik weet wat ze moeten doorstaan', besluit Patrick.

Het echtpaar ging al mee als vrijwilligers bij vorige Special Olympics in Japan (2005), Shangai (2007) en de Verenigde
Staten (2009).
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