Rolstoelhockeyer Rodi is op zoek
naar Rockefellers
31-12-2018 om 10:11 door Marcel van Lier

Rodi Feller heeft 15.000 euro nodig voor een nieuwe sportrolstoel.
Afbeelding: Michael Teeuwen

•

Om aan de top te blijven heeft rolstoelhockeyer Rodi Feller
een snellere sportrolstoel nodig. Het prijskaartje is dat van
een kleine middenklasser. De Reuverse international
probeert het geld met crowdfunding bijeen te harken.

Rodi ‘Rocke’ Feller staat er op zijn identiteitsbewijs. Geintje van
pa, die serieus maar wat graag een verre neef had willen zijn
van de vorig jaar overleden multimiljardair David Rockefeller.
Wie weet had hij als erfgenaam dan een graantje mogen
meepikken uit het geldpakhuis van de man wiens opa welhaast
model moet hebben gestaan voor strip-rijkaard Dagobert Duck.
En zou Rodi het duurste model in de showroom kunnen
uitzoeken, met alle toeters en bellen.
Maar Rodi is geen Rockefeller en zijn vader geen familie van de
Amerikaanse magnaat. De 19-jarige Reuvernaar moet de
nieuwprijs van 15.000 euro zelf bijeen zien te schrapen. Een
derde van dit bedrag komt via fondswerving binnen. Van de
gemeente Beesel kreeg hij vier jaar geleden al 6000 euro voor
de aanschaf van zijn huidige sportrolstoel. De toelage zou
eigenlijk in twee termijnen van drie jaar worden uitgekeerd,
maar voor Rodi werd een uitzondering gemaakt. Hij hoopt
stiekem dat de gemeente hem nogmaals tegemoet komt.
“Officieel ben ik over twee jaar pas aan de beurt voor een
nieuwe subsidie. Maar ik kan het natuurlijk altijd proberen.”
Een nieuwe rolstoel is geen overbodige luxe. Op het laatste WK
in Italië greep Rodi met Oranje voor het eerst sinds
mensenheugenis naast de hoofdprijs. Gebrekkig materieel werd
als één van de oorzaken genoemd. “Nederland is in het
rolstoelhockey al zo lang ik me kan herinneren een klasse
apart. Maar deze keer konden we gewoon niet mee. Alle
andere toplanden beschikten over veel snellere en
wendbaardere rolstoelen.”
Het is dezelfde frustratie die Max Verstappen tot wanhoop drijft.
Talent en ambitie worden afgeremd door motorische
tekortkomingen. De consequenties laten zich raden. Als de
inzamelactie mislukt, kan Rodi zo maar zijn plek in Oranje kwijt
raken. Een bijna ondenkbaar doemscenario. Sinds hij als
jongste debutant ooit op elfjarige leeftijd werd geselecteerd, is
de havo-leerling van College Den Hulster in Venlo een vaste
waarde in de nationale ploeg. Het zou wrang zijn als hij nu
uitgerekend vanwege een ‘gehandicapte’ rolstoel zou moeten

afhaken, terwijl zijn eigen conditie geen spoortje sleet vertoont.
“Ik ben topfit en kan voor mijn gevoel nog jaren op dit niveau
presteren”, klinkt het vastberaden. Toch is zijn sportieve
toekomst ongewis. Rodi lijdt aan de zeer zeldzame spierziekte
CFTD, waarover nog weinig bekend is. De aandoening is pas
bij vier andere Nederlanders vastgesteld, onder wie zijn jongere
broer. Beiden zijn al van kleinsaf rolstoelafhankelijk. “De ziekte
is progressief, meer weten we niet. Kracht en conditie nemen
op den duur af. Bij mij is daarvan gelukkig nog geen sprake.”
Wat zijn gezondheid betreft rekent Rodi ‘Rocke’ Feller zich
voorlopig rijk. Hij doet volgend jaar eindexamen en wil daarna
een ICT-opleiding gaan volgen in Eindhoven of Venlo. Dichtbij
huis, zodat hij twee keer per week kan blijven trainen bij zijn
club Upward in Arnhem en bij Oranje. Zolang het kan wil de
Reuverse rolstoelhockeyer zijn sport op het hoogste niveau
beoefenen. Wie hem wil helpen om aan de top te blijven, hoeft
geen Rockefeller te zijn. Alle beetjes zijn welkom. Meer over de
crowdfunding-actie op facebook en instagram. Of via e-mail:
rodirocke@gmail.com

