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Bloemkooloren komen veel  voor onder vecht-

sporters,  weet keel- ,  neus- en oorarts Jos van

Leeuwen, die is verbonden aan het Arnhemse

ziekenhuis Ri jnstate.  Hi j  legt  u i t  hoe het feno-

meen ontstaat.  "Je oor bestaat ui t  verschi l -

lende laagles.  Aan de bui tenkant z i t  huid,  dan

bindweefsel ,  daarna het per ichondr ium en tot

s lot  z i t  b innenin het kraakbeen. Dat per ichon-

dr ium voedt het kraakbeen. Als die voeding

tekortschiet ,  sterf t  het  kraakbeen af ."

Nadat een oor k lem heeft  gezeten of  een klap

heeft  gehad, ontstaat vaak een zwel l ing.  Dat is

de boosdoener.  "Door het vocht komt de voe-

ding niet  meer bi j  het  kraakbeen. En een enkele

klap kan genoeg zi jn voor een misvormd oor",

aldus de KNO-arts.  Aan de andere kant hoeft

niet  iedere k lap of  k lem waarbi j  een oor in de
verdrukking komt,  schade aan te r ichten. "Je

oor is f lexibel ,  dus vaak gaat het goed. Boven

dien is niet  ieder oor hetzel fde.  Sommige per-

sonen hebben simpelweg aanleg voor bloem-
kooloren. Van Koppen zegt toL die groep te

behoren. " lk had stugge oren. Dan gebeurt

het eerder dan wanneer ze al le kanten op kun-

nen."

Een bokskap of  beschermingsband voor de

oren kan de impact van klappen verminde-

ren. "Dat is natuur l i jk  het  beste .  zegt de arts.
"maar ik begr i jp dat het in de prakt i jk  n iet  a l -

t i jd handig is.  Als ik op de f iets stap, zet  ik  ook
geen helm op."

Wie met z i jn opgezwol len oor binnen 48 uur na

de klap of  k lem naar de dokter gaat,  kan voor-

komen dat z i jn oor misvormt.  "Als het vocht er
op t i jd ui t  wordt  gehaald,  kr i jgt  het  kraakbeen

weer voeding en is er niks aan de hand",  legt

Van Leeuwen ui t .

De arts vertel t  hoe hi j  zo 'n oor opereert .  "Het

oor van de pat iënt  wordt  verdoofd.  Daarna

- '  .  :  l . . t -

maak ik een snee langs de rand van de oor-

schelp en maak ik het vel  los,  zodat het vocht

weg kan lopen. Daarna leg Ík het vel  terug. Dat
groei t  gewoon dicht .  Normaal gesproken heeft

de pat iént  na een herstel  van een maand weer

een normaal oor.  In die t i jd mag hi j  er  geen klap-

pen op kr i jgen. En daarna is het een kwest ie

van betervechten, zodat het niet  nog eens ge-

beurt" ,  voegt hi j  er  lachend aan toe.

Van Koppen l iet  u j t  een van zi jn oren ook het

vocht weghalen toen het nog was opgezwol-

len.  "Het was al leen al  te laat ,  denk ik.  lk  kreeg

toch gewoon een bloemkooloor.  Toen daarna

ook mi jn rechteroor k lem had gezeten en dik

werd, dacht ik:  laat  maar.  Het zou toch wel een

bloemkooloor worden."

Bloemkooloren hebben één voordeel .  "  ls  je oor

eenmaal verschrompeld,  dan kr i jg je het op die
plek niet  opnieuw. Daar z i t  dan namel i jk  geen

kraakbeen meer",  zegt Van Leeuwen. "Het kan

wel z i jn dat al leen de bovenste rand van je oor

is vervormd. Dan kan na een klap of  k lem ook

nog wel het onderste deel  vervormen."

Het aantal  nadelen is groter.  Van Leeuwen:
"Een br i l  kan je vaak niet  op,  omdat die niet

meer achter je oren kan bl i jven zi t ten.  Voor een

hoorapparaat geldt  hetzel fde.  Muziek lu isteren

met oordopjes in gaat ook niet  meer.  De gaat-
jes in de oren zi jn te k le in."

Van Koppen hangt de oordopjes achter z i jn

oren wanneer hi j  muziek wi l  lu isteren. "MÍ jn

oren zi jn nog niet  helemaal dichtgegroeid,  maar

die dopjes passen er niet  meer in.  Bi j  één oor

kr i jg ik al leen het punt je van mi jn pink er nog in.

Mochten mi jn oren helemaal dichtgroeien, dan

laat ik me opereren."

Bloemkooloren die dichtgroeien zi jn geen ui t -

zonder ing, weet Van Leeuwen. Ondanks dat
het oor van binnen gewoon werkt ,  hoor je er

dan niet  meer mee. "Dat v lees wi l  naar elkaar



"0peratieÍ kan ik weer een gat maken. Daarna moet je voor altijd oordoppen
dragen 's nachts, anders groeit het opnieuw dicht."

groeien. Net als bi j  een wond. Het wi l

d icht ."  Een oplossing is er wel .  "Operat ief

kan ik weer een gat maken. Daarna moet

je voor al t i jd oordoppen dragen 's nachts,

anders groei t  het  opnieuw dicht ."

Geregeld komen mensen in het z iekenhuis

met het verzoek om van hun bloemkool-

oren weer normale oren te maken. "Maar

dat is makkel i jker gezegd dan gedaan",

vertel t  de KNO-arts.  "Op televis ie geven

metamorfoseprogramma's de ki jker het

idee dat al les aan je l i j f  te repareren val t ,

maar dat is niet  zo.  Het kraakbeen geeft

vorm aan je oor,  maar dat is weg. Dus het

is moeÍ l i jk  te herstel len.  Heb je aan de an-

dere kant nog een goed oor,  dan kan de

chirurg daar kraakbeen ui t  halen om je

bloemkooloor vorm mee te geven. Dat is

niet  aan ie raden, want als het goede oor

door de operat ie infecteert ,  kr i jg je daar

ook een bloemkooloor.  Bovendien kost de

operat Íe duizenden euro's."

Nee, wie weer met normale oren door het

leven wi l ,  komt meestal  u i t  op neporen.
' 'Je eigen oor wordt  weggehaald,  en er

wordt een stalen construct ie op die plek

gemaakt.  Daaraan kan je het nepoor van

kunststof  bevest igen. Je kr i jgt  er  twee.

Een l ichte voor in de winter en een donker-

Cere voor in de zomer."
' 'Een kunstoor? Nee, dat z ie ik niet  z i t ten",

reageert  Van Koppen onthutst  wanneer hi j

hoort  dat  dat z i jn enige al ternat ief  is .  "Ei-

genl i jk  wi lde ik mi jn oren wanneer ik een
.aar of  veert ig ben laten herstel len.  Nou, ik

aat het wel  zo.  Dan heb ik later een mooi

. .erhaal  aan mi jn k le inkinderen te vertel-

en.

Cok nu al  geven zi jn bi jzondere oren Van

{cppen 'aanzien'  zoals hi j  het  zel f  om-

schr i j f t .  "Een Turk zei  laatst  nog tegen me

a s j i j  in Turki je bent,  kr i jg je al les grat is ' .

laar v inden ze het pracht ig als ze kunnen

z en dat je vecht.  lk  heb een keer in l ran ge-

". : rsteld.  Mi jn tegenstander vertelde me

:3:  h i j  moest t rakteren op de sportschool

: :en hi j  z i jn eerste bloemkooloor had. Daar

.  =.en ze het.  Eigenl i jk  ben ik zel f  ook wel

=: f  beet je t rots op mi jn oren."

Een lijÍ vol bulten oÍ een ingezakte neus
:=-  b loemkooloor is niet  de enige aanpas-

:  ^c van het l ichaam die typerend is voor

. : : ' r tsport .  L ipomen bi jvoorbeeld z i jn k le i -
-= crr l t jes,  vetophopingen, op de plaatsen

r. 'a.  bot ten v lak onder de huid z i t len.  Ze

komen vooral  voor op r ibben, schenen en

schouders en zi jn het gevolg van het incas-

seren van harde trappen op die plekken.
"Het is niets om je zorgen over te maken",

zegt arts Jos van Leeuwen. "Mensen laten

het wel  vaak weghalen om ui t  te kunnen

slui ten dat het kanker is.  Bovendien vinden

sommigen het le l i jk .  Als je maar genoeg

trappen kr i jgt ,  wordt  je vanzel f  een bul ten-

mens."

De neus is een ander probleemgebied van

vechtsporters.  "De stevigheid van de neus

wordt als het ware gevormd door twee af-

dakjes.  Doordat de neus breekt,  zakken

die dakjes in en wordt de neus breder.  Dat

is wat gebeurt  wanneer je een klap van

voren kr i jgt .  Komt de t ik van de zi jkant en

breekt je neus, dan kr i jg je er een bocht

in",  legt  Van Leeuwen ui t .  Het stukje hard

kraakbeen in het punt je van de neus heeft

ook veel  te verduren.

"  Door een klap van onder wordt  dat kraak-

been soms omhoog gestoten. Sommige

boksers k iezen ervoor het zo te laten, want

dan gebeurt  het  n iet  opnieuw. Anderen be-

slui ten het weg te laten halen, want je kr i jgt

minder lucht doordat het in de weg zi t . "  Na

hun carr ière beslui ten vechters soms om

hun neus te laten herstel len.  "Op de plaats

van het weggehaalde of  omhooggescho-

ten stukje kraakbeen wordt een stukje

r ib geplaatst .  Daarna moet je niet  meer

boksen",  waarschuwt Van Leeuwen. "Als

je daar een t ik op kr i jgt ,  doet het vresel i jk

veel  p i jn."  s
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€!? Tetst: Robbie TirnrÍers I Ben pontieÍ

THAIBOKSKAMPIOEN PANJONSUK UEGHT UITSTUITEND IN ONS LAND,UAN THAISE BOER
TOT NEDERLANDS PUBTIEKSTIEUETING'
Thaise vechters worden met de dag populairder. Hun Gharme en ingetogen vroliikheid buiren de ring, ge-
c0mbineerd met hun vernietigende technieken binnen de ring z0rgen ervg0r dat vechtsporlieÍhebbers hen
heel graag zien vechten. Een thaibokser die een regelrechte publiekslieveling is geworden, is de ropvechter
Panionsuk (26). Royal Rumble sprak deze spontane en goedlachse kampioen in Bangkok.

I

We kennen je allemaal als een topvechter, maar wat is verder je
achtergrond?

' cen altijd boer geweest. Van het geld dat ik verdienoe met vech_
-=- <ocht ik dan bijvoorbeeld koeien. Na het gala van Gentleman pro_
- : :  ons in 2006 heb ik de mogel i jkheid gekregen een goede baan in
-  = -  eger te kopen. Op deze manier is mi jn hele fami l ie medisch goed
.='zekerd.  Daarnaast z i t  ik  ook in het amateur boksteam van Thai_
r- :  Dat is nu ui tstekend te combineren omdat ikdan verpl icht  moet

' -= -en. lk heb bovendien sinds kor l  een contract  b i j  Simon Rutz en
. - . :  ru de mogel i jkheid me vol ledig op de vechtsport  te r ichten."

' /echt je ook nog in Thai land?
- -hai land vecht ik geen wedstr i jden meer.  lk  was in pr incipe ook

- 
- :  

;echten gestopt,  want ik werd al  wat ouder _ bi j  ons ben je een
, ,::re vechter als je ouder dan 25 jaar bent _ en zelfs als kampioen
.-  -umpini  (kampíoen van dat stadion, een soort  nat ionale t i te l ,  RR)
=-:  ende ik niet  genoeg om van te leven en geld opzi j  te zet ten voor

-  -  :ami l ie.  Toen kreeg ík een aanbieding om in Neder land te vech_

--  
)at  is  me eigenl i jk  zo goed beval len,  zowel sport jef  a ls f inancieel ,

: : :  {  me weer voor de sport  ben gaan inzetten. "

f raárom vecht je zoveel  in Neder land en niet  in andere landen?

": :er land 
beval t  me heel  goed. lk ben dol  op de mensen. Mi jn

' :  : :  manager Mr Lek heeft  er  ook goede contacten. John Chin
'  ==: al t i jd wedstr i jden voor ons geregeld in ju l l ie land en later is Rob_
: :  ï 'ners hem daarbi j  gaan helpen. Zo kon ik lekker vaak aan de

3ar je nu al een beetje aan Nederland gewend, aan de taal, het
*en etc?

-.-? met de Neder landse taal  kom ik nog niet  verder dan 
,Dank

: .1: maar mijn Engels wordt wel steeds beter. Via televisÍe en
: : ' .:e te lezen probeer ik mijn Engels te verbeteren. Wat het eten
: =- '=:  eet  ík toch voornamel i jk  Thais.  VÍa John en Robbie heb ik Ben
: " . '  enPen leren kennen. Pen komtook ui tThai land en kan koken

'  -  
:= :este.  Zi j  zorgt  ervoor als ik bi j  ju l l ie ben dat ik lekker xan eten.

:  
-  

-  - : ipuccino vind ik over igens wel lekker.  "

-€ nebt nu een contract bij Simon Rutz getekend. Wat zijn je toe_
r; , r .stplannen?

:=". :  :en ik van plan de Showtime Trophy te winnen. lk ben hier
: - j-r voor het aan trainen, want het niveau van de vechters is erg
" :  -  :  Vi jn ul t ieme droom is toch de K-1 Max te winnen, dus ik oa er
:  : :  =3r doen om datvoorelkaarte kr i jgen."

Je broertje heeft laatst op het Beatdown evenement samen met jou
op de line-up gestaan. Hoe was het om een keer samen met hem
te vechten?
"Dat was echt fantast isch. lk heb mi jn broert je al t i jd heel  enthousiast
over Nederland verteld en ik vond het super dat hij nu zelf een keer
kon meemaken waar ik het al  d ie t i jd over had. Hi j  heeft  nu inmÍddels
al twee keer op Beatdown gevochten en met succes. lk ben dan ook
erg t rots op hem. "

Als je kon kiezen tussen Nederland en Thailand, waar zou je dan
voor kiezen?
"ln Thai land woont mÍ jn hele fami l ie en al  mi jn vr íenden. Daarwi l  ik
dus ook bl i jven. lk ben aan het sparen voor een eigen gym, waar ik
later mijn geld mee kan verdienen. Daar wil ik dan met mijn broertje
les gaan geven aan jonge talenten. Op die manier doe ik wat ik leuk
vind, kan ik geld verdienen en ben ik lekker dicht  b i j  mÍ jn fami l ie.  lk  ben
echter ook dol op Nederland dus ik hoop er later nog wel regelmatig
te komen. "

Binnenkort moet je flink aan de bak voor de finale van de Showtime
Trophy. Hoe ga jij le voorbereiden?
"Gewoon keihard trainen. Daarnaast ga ik een tijdje trainen bij Super_
pro Samui,  het  kamp in Koh Samui.  Daar ga ik t ra inen onder le id ing
van Charoon. Daarnaast heb ik nog mUn trainer Kru Toy. Hij heeft
jarenlange ervaring als trainer en wedstrijdvechter en omdat hij in
Europa woont, weet híj precies hoe ik Europese vechters aan moet
pakken. "

Heb je ook wel eens in Nederland getraind en zo ja, hoe vind je het
verschil tussen de Europese trainingen en die van Thailand?
"lk heb nog nooit echt een training in Nederland meegemaakt. Wel
heb ik een paar keer voor mezelf getraind op de sportschool van
Bob Schrijber en lrma Verhoef. Hoe een 'Europese' training er dus
uit ziet weet ik niet. Wel weet ik dat er hier veel wordt gespard_ In
Thailand wordt dat amper gedaan, om blessures te voorkomen. Thai
vechten bijna wekelijks en soms wel meerdere keren perweek. Door
de wedstrijden blijven wij scherp. Onze vele wedstrijden zijn dus onze
manier van sparren. "

Wat kunnen wij nog van jou gaan verwachten in de toekomst?
"Harde spectaculaire partuen met veel actie. lk wil jullie graag taten
zren wat ik allemaal in huis heb en daardoor ook het thaiboksen oro_
moten. "  *
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