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Meedoen met de gewone mensenMeedoen met
KARATE

de gewone mensenMeedoen m
Dave Kengen werd geboren met het zeldzame

TAR-syndroom. Hoewel hij afwijkingen heeft aan

armen en benen en aan een rolstoel is gekluisterd,

maakte de tiener uit Spaubeek in oktober furore op

het WK karate in Tokio. „Nee, ik vind mezelf niet
speciaal.”

door Patrick Delait

AA
angespoord door moeder Jolanda
laat Dave Kengen zich uit zijn rol-
stoel glijden om thuis op de keu-
kenvloer aan de verslaggever te la-

ten zien wat hij allemaal in huis heeft als
karateka. Het korte privéoptreden bestaat
uit drie stijloefeningen uit het Shotokan,
de vorm van karate die Kengen beoefent
bij zijn club Do Weng in Neerbeek.
Op de grond zit een veertienjarige jongen
zonder armen en met handjes die vastzit-
ten aan zijn romp. Ook aan zijn onderstel
mankeert van alles. Zijn toch al kortere
rechterbeen is zeker dertig centimeter lan-
ger dan het linkse, dat door een aantal ope-
raties flink is gehavend. Met behulp van
een prothese kon Kengen enkele jaren gele-
den nog rechtstaan, maar zelfs dat is er nu
niet meer bij. Dave Kengen is geboren met
het TAR-syndroom, een zeldzame aandoe-
ning als gevolg van een afwijking in de
chromosomen. Lotgenoten heeft Kengen
nauwelijks in Nederland. „Voor zover ik
weet zijn er in Nederland slechts vijf men-
sen met het TAR-syndroom. Of ik geen
grote pechvogel ben? Nee, ik vind mezelf
niet speciaal”, klinkt het opgewekt.
Kengen wil moeder Jolanda niet teleurstel-
len. Hij schuift zolang op zijn billen totdat
hij in de juiste houding kan beginnen aan
Heian Jondan, de eerste van de drie ‘Kata’
die hij gaat demonstreren. Het gefluit van
een parkiet in de nabije woonkamer
brengt Kengen niet uit zijn concentratie.
Met aalvlugge bewegingen tolt hij om zijn
as. Hij doet exact dezelfde stijlfiguren als va-
lide karateka’s, alleen met een ander
lichaam. Met een paar venijnige rukken
draait Kengen zijn benen in de gewenste
houding. Armbewegingen vertrekken van-
uit zijn schouders. Tjak-tjak. Ook thuis op
de keukenvloer neemt Kengen zijn sport se-
rieus. Terwijl hij demonstreert, maakt zijn
borstkas pompende bewegingen. Zijn blik
staat strak. „Dat is verplicht bij Shotokan.
Als je lacht tijdens een oefening krijg je
puntenaftrek. Dat gebeurt ook als je ver-
geet om de juiste kreten te roepen. Alles
moet volgens het boekje”, lacht Kengen.
Als hij de onderdelen Heian Jondan, Heian
Godan en Jion heeft uitgevoerd, staan de
zweetdruppels op zijn hoofd. Moeder Jo-
landa is tevreden. Ze kan uren vertellen
over Dave, haar enige kind en dat van haar
man René. Bij de geboorte, thuis in Spau-
beek, stond hun wereld plots op zijn kop.
Uit de drie echo’s die tijdens de zwanger-
schap werden gemaakt, bleek niet veront-
rustends. Groot was dan ook de schok
toen Dave geen doorsnee baby bleek te
zijn. „Meteen na de geboorte is hij in een
ambulance naar het ziekenhuis in Maas-
tricht gebracht. Daar is hij zes weken geble-
ven. In het begin hadden de artsen geen
idee wat er aan de hand was. Pas na een
paar dagen werd het TAR-syndroom gedia-
gnosticeerd. Waarom uitgerekend onze
zoon is getroffen, is voor ons nog altijd een
mysterie”, zegt Jolanda.
Als zij vervolgens de vele operaties ter spra-
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ke brengt die Dave heeft doorstaan, grijpt
deze in. ‘Stop’ , klinkt het resoluut. Niet
dat Dave Kengen zich ergens voor schaamt.
Hij wil alleen niet nogmaals worden herin-
nerd aan de pijn die hij voelde op de mo-
menten dat artsen zich weer eens over zijn
kromgegroeide voeten ontfermden. „Als
mama dit vertelt, voel ik die pijn opnieuw.
Dat wil ik niet.”
Een uurtje eerder komt een montere tie-
ner de keuken ingereden. Kengen gaat
ogenschijnlijk niet al te veel gebukt onder
zijn lichamelijke beperkingen. Een indruk
die hij even later bevestigt. „Je kunt wel
denken wat je allemaal niet kunt, maar zo
zit ik niet in elkaar. Ik richt me op de din-
gen die wel nog kunnen en dat is best nog
veel.” Op zoek naar een sport die bij hem
paste, bewandelde Kengen diverse paden.
De voetbal- en de ijshockeyclub bleken in
zijn situatie niet zo handig. Tijdens een zo-
geheten sportintegratiedag in 2007 werd
hij aangesproken door Peter en Tamara
Wewengkang van karateschool Do Weng.
Of Dave geen zin had om mee te doen? De
eerste kennismaking beviel zo goed dat
Kengen zich een week later meldde voor
zijn eerste echte training. Anno 2014 is ka-
rate een belangrijk deel van zijn leven ge-
worden. Overdag volgt hij speciaal onder-
wijs bij Adelante in Valkenburg. ’s Avonds
wordt hij drie keer per week door zijn
ouders naar Neerbeek gebracht om te trai-
nen. Kengen is inmiddels in het bezit van
de zwarte band, ofwel de eerste dan.
Trainen doet hij doorgaans met volwasse-
nen. Stoer: „Trainen met andere gehandi-
capten vind ik saai. Daarvoor is mijn
niveau te hoog.”
In oktober beleefde de jonge karateka het
hoogtepunt uit zijn nog korte carrière. Met
vijf andere leden van Do Weng mocht hij
een demonstratie geven op het WK in
Japan. Hiermee ging een wens van Peter
Wewengkang, de in 2012 plots overleden
oprichter van Do Weng, in vervulling.
Wewengkang senior was een groot voor-
vechter voor sporters met een beperking
en dus ook voor Dave, wiens gedrevenheid
indruk op hem maakte. Wewengkang se-
nior hield Dave voor dat het WK ook voor
hem haalbaar zou zijn als hij maar hard
zou trainen. Voor de hoge heren van de in-
ternationale karatebond was de deelname
van Kengen aan het WK - ook al betrof het
slechts een demonstratie - minder vanzelf-
sprekend. Pas na lang aandringen van

Tamara en Ramon Wewengkang mocht de
gehandicapte karateka mee naar Tokio.
Kengen vergelijkt zichzelf graag met de
Zuid-Afrikaanse atleet Oscar Pistorius, on-
langs veroordeeld voor moord op zijn
vriendin, maar daarvóór een rolmodel
voor veel gehandicapte sporters. ‘Bladerun-
ner’ baarde opzien door op de Olympische
Spelen van 2012 de confrontatie aan te
gaan met de wereldtop op de 400 meter.
Kengen: „Ik heb niet de uitgesproken ambi-
ties van Pistorius, maar ook ik wil mee-
doen met de gewone mensen.”
In Tokio mocht hij meedoen. En hoe. In
dezelfde hal waar Anton Geesink in 1964
olympisch goud won, keken in oktober
tienduizend Japanners naar de demonstra-
tie die Kengen gaf met zijn maten van Do
Weng. „Tijdens onze oefening, die zes mi-
nuten duurde, kon je een speld horen val-
len. Achteraf heb ik waanzinnig veel reac-
ties gehad. Het begon al in Tokio waar ie-
dereen met mij op de foto wilde. Eigenlijk

was ik daar niet zo blij mee. Het draaide
om het team, niet om mij.” Het filmpje
van het optreden van Do Weng in Tokio
is op internet inmiddels ruim 1,3 miljoen
keer bekeken. Nog dagelijks krijgt Ken-
gen uit heel de wereld reacties vol respect
en bewondering. In november ontving
de karateka de sportprijs van de gemeen-
te Beek. Zeker, hij geniet van de aan-
dacht, maar toch vindt Kengen zichzelf
niet bijzonder. „Het stoort me als men-
sen denken dat ik iets niet kan. In het zie-
kenhuis vroeg een orthopeed aan mijn
moeder of hij mij een hand kon geven. Ik
denk dan: waarom vraag je dat niet aan
mij? Natuurlijk kun je mij een hand ge-
ven. De laatste tijd kan ik gelukkig beter
omgaan met dit soort dingen. Vroeger
was ik al geïrriteerd als mensen me zaten
aan te staren.”
Nee, hij kan niet alles in zijn eentje. Zo
staat het lichaam waarmee hij is geboren
niet toe dat hij zich zelfstandig aankleedt.

Ook in de douche en op het toilet heeft
Kengen hulp nodig. Daar staat tegenover
dat hij zich een heleboel dingen zelf

heeft aangeleerd. Schaken bijvoorbeeld -
Kengen is lid van DJC Stein - doet hij
met behulp van een papierprikker waar-

mee hij de schaakstukken vastpakt en
verschuift. Bowlen doet hij met zijn rech-
terbeen. Met zijn beste voet schuift hij de
bal over de baan. Lachend: „Ik maak wel
gebruik van de rekjes anders zou ik geen
enkel punt scoren.”
Kengen wil ermee zeggen dat leven met
het TAR-syndroom geen hel hoeft te
zijn. Doordat hij te weinig bloedplaatjes
heeft, is hij wel gevoelig voor blauwe
plekken en bloedneuzen. Maar verder,
ach, verder redt hij zich wel. Zijn levens-
verwachting is gemiddeld, ook dat maakt
hem niet somber of ongerust.
De nuance komt van moeder Jolanda:
„Dave doet nu alsof er niets aan de hand
is, maar er zijn wel degelijk momenten
dat hij baalt. Als hij andere jongens van
zijn leeftijd ziet rennen, is dat voor hem
soms frustrerend. Ook voor ons is het
niet makkelijk. Dave heeft nu eenmaal ge-
regeld hulp nodig. Daar is ons hele leven
op ingericht.”
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