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STILLE HELD

DE START VAN IETS MOOIS 
In 2000 werden Koen en André door de Vlaamse Liga 
voor Gehandicapten aangesteld als het trainersduo 
voor topzwemmers met een beperking in Vlaanderen. 
“Koen was begrafenisondernemer en ik een jonge 
kinesist. Je zou kunnen zeggen dat we allebei met 
mensen bezig waren, maar dan elk op een andere 
manier.” Al snel voelde het duo de noodzaak om een 
breder publiek de kans te geven om beter te leren 
zwemmen. En dus riepen ze in 2004 de vzw BOAS 
in het leven. “We begonnen met een zwemclub in 
Brussel. Beetje bij beetje werden we professioneler en 
al snel toonden steeds meer vrijwilligers interesse om 
een handje toe te steken.” 

HET KORTRIJKSE AVONTUUR 
“Na een tijdje hadden we in verschillende steden 
een zwemclub, maar Kortrijk bleef een blinde vlek. 
Toevallig ook de stad waar ik geboren en getogen 
ben. Ik kende er nog heel wat volk, ik kwam er elke 
week voor mijn werk en bovendien waren er weinig 
activiteiten voor mensen met een beperking.” Een 
Kortrijkse club kon dus niet langer uitblijven. “Vreemd 
genoeg was het één van de moeilijkste steden om 
vaste voet aan de grond te krijgen. Aanvankelijk zat 
alles vol. Uiteindelijk kreeg ik in 2008 één baantje op 

dinsdagavond. Intussen zijn het er al drie, maar dat 
is nog altijd niet genoeg. Hopelijk biedt het nieuwe 
zwembad soelaas.” Inmiddels is André teruggekeerd 
naar zijn roots en is hij zelf erg actief in de Kortrijkse 
club. “Training geven is wat ik het liefste doe. Er gaat 
niets boven mensen doen beseffen dat ze dingen 
kunnen verwezenlijken en de touwtjes zelf in handen 
hebben. De dag dat iemand na een aantal trainingen 
nog niet kan zwemmen of geen enkele vooruitgang 
heeft geboekt, moet nog komen.”

BLIK OP DE TOEKOMST
Koen woont ondertussen in Frankrijk en is niet langer 
actief bij BOAS. André denkt echter nog niet meteen 
aan stoppen. “Ik hoop dat ik de microbe verder kan 
doorgeven, zodat BOAS ook na mij blijft bestaan. De 
drijvende krachten achter de verschillende clubs zijn 
de lokale vrijwilligers, dus ik heb er alle vertrouwen in. 
Nu moet ik alleen nog iemand vinden die het gros van 
de administratie van me wil overnemen.”  
Het aantal zwemclubs hoeft volgens André dan wel 
niet meer spectaculair toe te nemen, hij heeft wel nog 
een droom. “Ik hoop dat we met BOAS in de toekomst 
een internationale zwemwedstrijd voor mensen met 
een beperking kunnen organiseren. Dat zou de kers 
op de taart zijn.”

André Christiaens
✖ 40 jaar 
▲ woont in Marke 
❤ woont samen met Lien De Meulemeester 
en hun kindjes Cézar (4) en Cyril (11 maanden) 
☛ kinesist, fasciatherapeut en ergonoom  
★ medeoprichter van BOAS vzw

Dries voor de 
vrienden ZWEMMEN MET 

EEN BEPERKING
Toen André en Koen Van Landeghem elkaars pad kruisten, 

ging de bal aan het rollen. Ze richtten samen BOAS vzw 
op en gaven mensen met een beperking de kans om zich 

minstens één keer per week als een vis in het water te 
voelen. Hun enthousiasme werkte aanstekelijk. Wat eens 

in het Brusselse begon, reikt nu zelfs tot in Kortrijk.

 “ER GAAT NIETS BOVEN MENSEN DOEN  
 BESEFFEN DAT ZE DE TOUWTJES ZELF  
 IN HANDEN HEBBEN” 
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