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Bouius geniet van zijn tweede kans
Als een donderslag bij heldere hemel werd
Piet Bouius (60) vijf jaar geleden verrast
door hartproblemen. Bij de pakken
neerzitten doet de verzorger, al jarenlang
een vertrouwd gezicht bij Aris, beslist niet.
,,Ik heb een tweede kans gekregen.”
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Bepakt en beladen met tassen
loopt Piet Bouius de trap af
in sporthal Kalverdijkje.

,,Niels zit daar nog steeds”, wijst de
verzorger van Aris Leeuwarden naar
de zaal waar de ploeg van coach
Tony van den Bosch op dat moment
aan het trainen is. Forward Niels
Bunschoten zit langs het veld en
heeft zijn linkervoet op een stoel
voor zich, met onder zijn hiel een
zak ijs. ,,Eens even kijken hoe de
zaken ervoor staan. Sven Lemke had
mij gisteravond nog een WhatsApp-
bericht gestuurd, dus die verwacht
ik straks ook op de tafel.”

De verzorger van Aris installeert
zich in een van de kille kleedkamers
in het Kalverdijkje. Voor het komen-
de uur is dit het ‘kantoor’ van de
zestigjarige Leeuwarder. ,,Wat is het
euvel”, vraagt Bouius aan de strom-
pelende basketballer. ,,Ik heb wat
last van mijn achillespees. Zou je
even willen kijken?” Bunschoten
gaat op de tafel liggen en de sport-
masseur begint de linkerkuit van de
speler onder handen te nemen.
,,Ontspan”, is het advies.

Bouius, een bekend gezicht in
Leeuwarden, was ooit met Jan Wat-
se Jousma een gevreesd duo bij de
Leeuwarder voetbalclub LAC Frisia
1883. Tot zijn 38e speelde de aanval-
ler in het eerste elftal van de ‘lak-
schoentjes’. Tegenwoordig zijn
beide mannen een verzorgersduo

bij Aris. Het duurt op deze middag
niet lang of de spelers hebben in de
gaten dat Bouius is gearriveerd.
‘Hey, Pete’, klinkt het met een Ame-
rikaanse tongval vanuit de zaal.
,,Meestal staan ze in de rij, hoor”,
vertelt de Leeuwarder met een lach.
,,Soms liggen ze zich te verbijten
van de pijn, maar een dag later zijn
ze er weer. Dat moet ook, want ze
weten hoe belangrijk het is om je
lichaam goed te verzorgen.”

Bewust met je lichaam bezig zijn
is iets wat Bouius zelf ook doet,
nadat vijf jaar geleden zijn leven

Wat als ik niet naar
een dokter was
gegaan? Dan had ik
hier nu misschien
niet meer gezeten

overhoop werd geschud. Het begint
met benauwdheid bij de dan 55-
jarige Leeuwarder. Een bezoekje aan
de cardioloog brengt uitsluitsel. De
pompfunctie van zijn hart is flink
afgenomen tot 40 procent. ,,Dat
hoort normaal gesproken zo’n 60
procent te zijn, dus dat was schrik-
ken”, herinnert Bouius zich. Een
openhartoperatie was noodzakelijk
om hem weer op de been te krijgen.
,,Ik heb vier omleidingen gekregen,
er is een hartklep gerepareerd en er

is een goedaardige tumor van een
hartklep verwijderd. In totaal zijn
ze zo’n zes en een half uur met mij
bezig geweest, een pittige ingreep.”

HartkloppingenHartkloppingen
Daarmee zijn de problemen nog
niet verleden tijd, want na de opera-
tie krijgt Bouius last van hartklop-
pingen. ,,Op een gegeven moment
kon ik niet meer van de bank naar
het toilet lopen of ik begon al wat te
voelen. Toen mijn vriendin en ik op
een dag met de honden aan het
wandelen waren, moest de ambu-
lance erbij gehaald worden. Mijn
hart sloeg tegen de 250 slagen per
minuut, terwijl het zo’n zeventig
slagen horen te zijn. ‘Dat u hier nog
zit? De meeste mensen zouden zijn
omgevallen’, zeiden de broeders.
‘Dan hebben ze het bij de operatie
goed hersteld’, antwoordde ik. In
het ziekenhuis hebben ze het gere-
set, daarna was het weer goed.”

Het zorgt er wel voor dat Bouius
anders naar het leven gaat kijken.
,,Ik realiseer me dat ik een tweede
kans heb gekregen. Wat als ik in
een ander land had gewoond of niet
naar een dokter was gegaan? Dan
had ik hier misschien niet meer
gezeten. Dan was ik wellicht omge-
vallen en was het te laat geweest om
er iets aan te doen. Het maakte je
wel angstig en dat was ik voorheen
niet. Toen ik thuis hartkloppingen
kreeg werd ik bang. Dit komt niet
goed, dacht ik toen. Maar nu het
beter gaat, ben ik er niet meer mee
bezig. Ik ben niet iemand die naar
het verleden kijkt. Ik kijk altijd
vooruit. Of ik dingen nu meer koes-
ter? Het klinkt gek, maar eigenlijk
niet. Ik ben vrij nuchter en neem de
dingen zoals ze komen. Zaken waar
ik geen invloed op heb, daar kan ik
verder niet zoveel mee.”

Het is ook om die reden dat
Bouius na zijn hartkwalen zo snel
mogelijk de draad weer op wil pak-
ken. ,,Ik heb tegen mezelf gezegd: je
gaat niet op de bank zitten, je gaat
weer aan het werk! Ook omdat ik
graag wil tennissen en bij Aris wil
zijn. Anders krijg ik de baas op mijn

dak. Als ik niet kan werken, kan ik
de rest ook niet. En ik tennis graag.
Als ik iemand bel om de baan op te
gaan, vliegen er zo drie uren voor-
bij. Die vrijheid maakt het zo mooi.
In december werd bij een controle
bekend dat de pompfunctie in mijn
hart nu nog maar 25 procent is. In
april heb ik daarom een S-ICD (sub-
cutane implanteerbare defibrillator)
in mijn lichaam geplaatst gekregen
die mij kan redden, mocht het hart
er mee stoppen. Maar ik voel me
hartstikke fit.”

Herkenbaar gezichtHerkenbaar gezicht
Bouius werkt sinds 1975 als postbe-
zorger. ,,Ik ben begonnen met be-
zorgen in de Camminghaburen. Dat
deed ik in mijn eentje, wat wil
zeggen dat de wijk toen nog werd
gebouwd. Nu loop ik in de Bornia-
straat en de Huizumerlaan. Een
voordeel van iedere dag dezelfde
wijk lopen is dat je de mensen leert
kennen, maar ook brieven met het
verkeerde adres toch bij de juiste
persoon kan krijgen. De mensen

Ik vind het mooi om
mensen te helpen
en daarom ook
moeilijk om soms
‘nee’ te zeggen

zien ook graag een bekend gezicht.”
Met een van pijn vertrokken

gezicht ondergaat Bunschoten de
behandeling. Wanneer Bouius het
linkerbeen afdroogt, is er opluch-
ting op het gezicht van de Aris-
speler te zien. Dit gevoel wordt
meteen om zeep geholpen wanneer
Bouius ook met de rechterkuit
begint. ,,Is goed voor de doorbloe-
ding”, legt de verzorger uit.

Via een tennisgroep komt Bouius
bij Aris terecht. ,,Een van die tennis-

sers was Jelmer Beswerda, toen de
voorzitter van Aris. Zij wilden een
herenteam formeren om eredivisie-
basketbal te spelen. Op een gegeven
moment was alles rond, maar had-
den ze nog geen verzorger. Jelmer
sprak Jan Harder en mij aan of wij
het wilden doen, aangezien ik de
cursus sportmassage had gedaan.”

De basketbalsport is dan onbe-
kend terrein voor Bouius. ,,Als ik nu
de coach een bespreking hoor doen,
snap ik er soms nog niks van. Maar
ik vind basketbal prachtig om te
zien, want er gebeurt altijd wat. Ik
geniet van mijn rol bij Aris. Soms
weet ik tijdens een wedstrijd niet
wat de tussenstand is, omdat ik let
op de spelers. Of ze niet lopen te
hinkepinken of ergens bloed heb-
ben. En probeer maar eens bij een
110 kilo zware en zwetende bonk
spieren een sneetje in het hoofd te
dichten. Dat is een uitdaging.”

KlankbordKlankbord
De band die een speler met een
verzorger heeft, is anders dan de
band met een trainer. ,,Je bent een
vertrouwenspersoon, een klank-
bord. Ze vertellen jou dingen die ze
de coach niet vertellen, maar die de
coach eigenlijk wel zou moeten
weten. Ik kan niet alles doorgeven,
dus dat is wel eens moeilijk. Maar
als mensen mij iets vertellen, is dat
altijd in vertrouwen. Ik vind het
mooi om mensen te kunnen helpen.
Of het nu bij Aris is of in het dage-
lijks leven. Als bij iemand een kap-
stok opgehangen moet worden, dan
weten ze mij te vinden. Ik heb één
slechte eigenschap en dat is dat ik
geen ‘nee’ kan zeggen. Dat brengt
me soms wel eens in de problemen
omdat ik niet genoeg tijd heb, maar
mensen helpen zit in mijn bloed.”

Ook het behandelen van Bun-
schoten is een vorm van helpen,
ook al wil de speler daar gezien zijn
gezichtsuitdrukking misschien niet
snel in geloven. Hij beseft het be-
lang. ,,Klaar”, besluit Bouius. ,,Dank
je wel”, klinkt het uit de mond van
Bunschoten. ,,Morgen weer?”

,,Morgen weer.”

Verzorger Piet Bouius van Aris behandelt de benen van Niels Bunschoten. ,,Spelers beginnen op de tafel tegen je te praten. Je bent een soort van vertrouwenspersoon voor ze.” Foto: FD


