
ALLard, WLersvwa

LLd vaw ZvtwobrL vlw woveuber tjSA tlt 2Oo5

T^Àwvs: vawD-?À?LL vLa aspLrawt ew sew"or tot vwLdwel<.er

Teavwgewotewi te VeeL t/wewsew |vw ry te w\evwew
qetraLwd, d,oor:Í,wr4D»orwbos, ril,LLLeBDvtvwA, ChrLstLaawschaafsnta, erLk.
.s chu'ite, Yv e*e t'rtvtLd, er,Thees -È 

oAwLA, *awk, v aw d er spele ew rt-a tdvwo wd v e*1r.

FuwctLes br.1 z-vtwobrL: leugdtraLwer,leugdwedstó.1dLeLd,er, LLd leugdcowtw*LssLe,
Qa n*7 c o wcn tL s sL e, s ch o oLk o r{h aL c o n tn ó s sLe e w h et b e stuur

lled,wvwrí.wgew a a w " Z,r.twby'u'
18 zou dLt covwpLete boek" voL l?wwwew schd"lvew n*et n*gw herLwweó,wgew aaw aLLes
wat Lk. heb meegeu*aalrzt bu1 "Zttwobíu,,.
wat Lk. vwe wog herLwwer vaw het begLw,

toew Llz pas LLd, wa,s, Ls d,at Ltz het bg

"Z-r,twobit" eyg gezeLLLg vowd. lr*A
Doorwbos ew rtLLLe Blwvwt warew n*u1w

eeyste traLwsters ew we traLwdew Lw het
zaaLtle aaw d,e westeyqast. *eLew vulpaer
ew MLyJavw ter Maat zatew toew owd,er

awdere Lw het »-pupLLLewteant waarLw Lle.

debuteerde. ttz weet vwg dat Ltz de eerste
wedstruld, Lw de gyDte sporthaL eyg

spawwewd vowdt Na het eerste jaar bu1

'Zu.wobrL' lzwan*ew er t ,Leer VzLasgewotew

vaw nu"1vwee wAAy "Z-awoby't,. Marc qorLs
ew B.as de qroot speeLd,ew Lw dat LeAn* ew
tuld,ews de schooLkor{baLtoerwooLew was
owze lzLas Lw dLe jarew aLtl{d erg swccesvoL
(dawtzzul d,e veLe k or{haLLers Lw het teant) .

AL gauLw lzwaw (toew wog juw,or)
ChrLstLaaw schaafsntl wA het veyfuef?.

vaw lt*A Doorwbos aLs lraLwsLer
wveehellew wet heL gevew vaw traLw,wgew
AAw Dws teanqle.
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ALLard, wLersn*a (z)

l+et cLvLbbLad Lw dLe tLld was eyg Levtk, we werdew vaat<. gevraagd, ovw stxlqjes te
schrtlvew over wed'struldew. we speeLdew Lw Vzatoewew shlrts Lw de betzewde

d,Le stxlqjescLubbLad, LW tód Levtk,

bLavtwwLLte lzLeurew, dLe we l<.owdew kopew Lw "het wLwtzeL\e vaw MarJaw'
(staghouwer) . >Lctvts Bewed,Lctvts was voorzL*.ey vaw 'z-uwobrL" ew we haddew eew

Taar lzeer feestew Lw het verewLgLwgsgebovtw vtw de d,ooVsgeziwde Qerk. Lw

Noordhorw. llz herLwwey wLe oole, eew bezoeVz aaw d,e ba\zt<.eru1 vaw staghowwer ew d.e

z eeh o wd ewcr e ch e vwet h et tea vw.

we sTeeLd,ew tegew cLubs aLs "ALbLwo's' v,Lt ezLwge, ew bulvoorbeeLd "sBo' uLt peLze

ew 'MLckeLs' uLt l+arew. »eze cLubs bestaaw Lwn*Ld,d,eLs aL Lawg wLet rueer... . ts+et

was Lw IJSJ daL "Z-wwobrL' vwel lLsva veLLLwga voor het eerst heL 56ste lif,
bLwwewhaaLd.e. >Ltwerd groots gevLerd. ey wayewLw dtelarew + tetwLs, eew sewLorew

L2-taL ew 
= 

jeugdteawts. er werd toew ool<. eewlu-bLLer,tnt qevterd; "Z-uwob(t" bestowd
rc jaar ew we gLwgew vwet d.e heLe verewLgLwg waar Awsew waAy we eew speurtocht ew
n*LdgetgoLf dedew ew eew broodvwaaLtuld taaddew. ootz tzregew we Lw dLe larew eew

eLgew cLvtbhv,Ls, wad,at d,e hockegcLub verlrolz waay eew eLgew gebovtw. LluLLse)agey
b ed a chl de wa an* v a w het v 0 or o Z,uwobrL' wLe,"tw e cLubhvtLs:' *et Thuusv alz' .

tw nu,1w aspLrawtewtuld, warew BLawca vaw de WtJ4, qeyda_)agey ew DLck. E,echt
goede teawtgewotew. we traLwd.ew Lw de sporWaaL Lw Noordhorw waar -fhees Èountt
het sowvs echt zwaar had, vwet het puberewde teavw. sawLew vwet het teavw had,d,ew we

dLscofees\es ew {tLvwavowd.ew Lw het cLubhvtLs. t+et was toew ook. erg s?awwewd, on*
aLs aspLrawtew savwew vwet de juwLorew dLscofeestew te hebbew. F+et teawL waarLw Llz

speeLde wLsseLd,e vaak, vaw sanLewsteLLLwg, uLteLwdeLuld zovt Ltz Lw tlJs stvwew vweL

lad"ct<. Kut4ers dLrectvaw de aspLrawtew waar de sewLorew oveygaaw.

Foto: KawtpLoewschapÈ-aspLrawtewLggsÈovewv.L.w.r.: earard Ailzerua, ALLard,

wLersvwa)Lsva veLLLwga)ad,ck. Kuryers ew-theesÈouvwt. owder v.L.w.r.: t"tLrawda
vaw de wrJQ, KLvw sntLl, MLrlantrLLLevwa ew)ohawTer?stra.
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ALLard WLersvwa (s)

we fzwavwaw Lw eew teavw vttet de zusies Trea ew sasàLa de {oe)a+ey wLersnLA,
Chd,stLaaw schaafsvwa (heeL b,,1zo*ier ovw tntet 1e ovtde traLwer Lw eew teavw Le

l<,owtew\), ew)oq vtw Lwwewburg. ltwelze rq wAs owze aawvoerster ew *ewlz vaw
der spelz owzetraLwer. ts+etwayew delarew dLe erg Lwd,rulzwelzkewd warew: groeLvaw
+o waar 8o Led,ewl tk, werd gevraagd on* levtgdtraLwer te wordew vaw eew D-
pvtpLLLewtea,m.

Rlr,aw eee{tLw4,)eLte de vrLes, Cr,set}ue staghouwey ew wLLLenL)ovLQ yyewLer zatew
owder awdere Lw dLt teavt*. Het was bïlzowder onn te reaLLserew hoe het vawaf de
awdere l<.awL Ls: wLet aLs speLer, t/tLAAy aLs traLwer te fvtwctLoweyew. t*let cowtlct vwet de
owders, het orgawLserew vAw vevvawgewde speLers, cowtactew 'met awdere cLvtbs ew
heLe voLLe zateydagewt ïret coachew tujdews de wedstd.ld vowd Lt<. aLtl{d het Leukste
vaw aLLes.

Toew Lk, wa eew jevtgdwedstgdLeLderscu,rsus vwet rhees ew rlLawa Èouvwl ew fl,wetze
rop oot<, begow vwet het f"r,tLtew vaw wedstrgdew werd,ew de zaterdagew wog d,rulzlzer.
verder begowwew we owder LeLdLwg vaw chrLstLaaw vwet traLwersoverLeggew ew werd
LQ LLd vaw de-levtgdcowevwLssLe. owder de goede LeLdLwg vAw twt Èrov"wer werd er eew
heLe serLe actLvLteLtew voor de jeugd oTgezet. we gLwgew Ledewwewew door eew
sTortdag Lw de sporthaL te orgawLserew, had.d,ew Paas- ew KerslactLvLteLtew ew we
orgawLseerdew voor de eerste Qeer Lw d.e geschLed,ewLs vaw d.e cLvtb het r<avw?t t+et
eerste Qarttpweetzewd verLLep geweLdLgt we haddew eew heLe serí.e tewtew opgezet op de
can*7Lwg Lw LeeQ. Dat het Qa^+ d.aarwa w,et vweer vaw de lzaLewder afgLwg wls wA
dLt svtcces geew wowder. chrtsttaaw begow Lw d,eze larew ntet eew echte websLte voor
de cLvtb, toew wog eewvnl uwLe4verschulwseLt

'Z-wwobrL' werd eew steeds grotere cLvtb, Ma.ïuhl{s ew Ftester sLager ew yvet-ce
Itofn*aw werd,ew LLd,. *et orgawLserew vaw steed.s meer leugdtraLwers voor d,e steeds
wueer toeslrontewde Led'ew ntaalzte het werQ vaw d,e tzLeLwe cLub sewLoyew vaak.
vwoeLLulk. ovtders ew lu,wLorew werdew Lwgezet ont de drvte te verLLchtew. tw de

iev,"gdcovw'rwLssLe vwoestew we Leder jaar weey tzï1kew waar teavwLwdeLLwgew. ey w\rew
teants wet L+ lztwderew wAayvAw soruwvLge d,ws vaalz. heLftew +eeLdew o{ sovtttwLge
zaterdagew thwLs tzowdew bLtlvew. Ftet leavw dat Lr<. traLwde was owder aawvoerLwg
vaw to?scoorder WLLLevw)ov,Q Krevwer erg svLccesvoL. tuteerdere t<,antpLoewschappew
voLgdew eLkaar ap.

»e grote teaws werdew weL erg drulz ew Yvette ïtofntaw lzwatrw nty aLs co-traLwer
hel4ew. eew seLzoew Later gLwg Mat{:h'1js sLager hetzeLfde doew ew want ht1

vtLteLwdeLul? het teavw ovey wat Lk vawaf het begLw had begeLeLd,. te gLwg ovey waAy
eew geheeL w,er,tw teavw d,at zLch had, aawgevt*eLd wA eew schooLi<.orfuaLtoerwooL.
Flewfi,e*e westerhof, eiwze BroevzevwA, t,tark. Staghouwer, efi.le, vaw dew Èerg
zatew iw het spLLwterwLeuwe telvw; c2, Latey È2 €w A2t ootz dLt teavw werd aL gauw
kan*pLoewt
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ALLard, WLersvt*a (+)

F oto : t<.avwpLo ewsch ap ryy .

Bovew v.L.w.r.: llewd,ette Westerhof,
Flawwetze vàw d,er *eLde ew ALLd,a

MaftLwL.

owd,er v.L. w.r. : Rjlwze Br oelzewta, Marl<.

Sta ghovtwer, W o,"Ltey N awwLwga, erLlz

vaw deBeYg ew t-tewtzTerlstya.

Flet bestw,tr vAw "ZutwobyL" zocht
wter,twe v/Lewsew ew wad,at Ltz eerst aL

eew TaaY le,eer vaw,,,Lt d,e

jevtgdcontrwLssLe had, vwee vergaderd
trad, tVztoe tot het bestw,tr. tw dLe Lu1d, warew d.e vergad,erLwgew aLtuld, t)rtuLs bu1 FllLLLe

ew Thees Bowvwa Lw NLetzerk. sa,n/Lew vwet twtaf"hgs ew Yvet}ue wts er eew perLod,e dat
we eLle,aar bulwa ont d,e d,ag zagew. Daw weer aLs jeugdtyaLwers, daw weer aLs

teavwgewotew aLs l<.avwpcontn*LssLe of bg wedstruldew. tedereew had, veLe pet}rew opl
eLgewLult<. w,et te geLovew aLsle er Lets Lawger bu1 sttL staat. Met ewlyvw veeL ewergLe
vaw eew heLe tzLeLwe vwlAy stertze basLs groeLd,e "Z-r,twobír,, door waar Loo Ledew.

tw 2ooo st4te Lk. ntet het qevew vaw traLw"wgew. eaw LwtlrwatLowaaL project Lw

Zwedew (waar Lk, Agwes Leerde tzewwew) ew eew stage Lw Antsterd,awt voor twr,1w

opLeLdtwg wayew hLewaw de redew. Na teyvLgf<.otmst vwaalzte Lt<, n*2w perLode Lw het
bestuwr af ew gLwg Lle. EeLew Lw hel n*tdweelztetvw. tw 2ooz raatzte Lt<. bt1 eew eerste
wedstd"ld op het veLd qebLesseerd aaw nu.1w ewlzeL ew speeLde Ltz. da: heLe laar wog
wLaar eew ?aar wedstd"1d,ew. lw seTtet/1,Lber begow eew wLeuw AvowttLvLr Lw n*í1w Levew,

eew haLf laay B,oedaTestt Ffet was Lev*<. ovw te owtdetztzew d,at ootz daar get<,orfbaLd
wordt; o7 de rechwLsche vtwLversLteLtBoedapest waar Ltz stttd,eerd,e was zeLfs eew
teavwl TeyÀg Lw Ned,erLawd, bew Ll<, op zoet<, gegaaw wAAy eew huLs, waar we wA wa

eew grote verbouwLwg (wog wLet heLevwaaL tzLaar) wowew. ZoaLs Llz. aL eerder schreef
Ls er Lw l+ayew geew t<,or{baLcLub vweey ew daarntee tuldt nu"1w l<.orfbaLLevew eerst
afgeLopew. tt<. heb nte aLtuld heeL erg thvtLs qevoeLd bu1 'z-uwob(r.' ew hoop dat d,e cLvtb

ntet het wLer,twe lzvtwstgras aawtretzt<.eLuldzat ziilw voor veLe wtevtwe Ledewt
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R-ogohelt vaw wulk

eLd vaw "Z,uwobíu" vawaf oprLchtLwg Lwtj)7J tottlJs
voor dLetuld, was tAó LLd vaw,wees <wLelz, te NLebert.

tl"1 EeeLde owder awdere Lw het Le telvw ew het. vwLdweels. teawt. eogcherL Ls owder
awdere wedstfi"ld,secretaó,s geweest, tteeft de n*aterLaLew owderhovtdew heeP-
traLwLwgew geqevew ewzat Lw het bestw,tr.

IterLwwertwS€,w: tl?.heb eew MooLeh.ld getrtad bï1 ' z,vtwobrL' .

Mulw hoogte}vtwt was het t<,atrupLoewschap Lw vwtlw Laatste laar Lw het eersLe teavw.
D A ay wa sp eeLd e Lk. Lw het n tLdw eelzteawt.
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Stwwe Wovtda

eud vaw "ZwwobyL"vawaf sqtentber zoo=

stwwe Wovtda +eeLt Lw eL stwLew melBastLaawÈek lo1,
M a 11 o LeL w BL o ewL a ) a w welzl v a w r1r, eLlze n L a ) eL c 0 ll a ws vw A,

qaaLVzewta aw Awwe oostewbrvtg.

sAwwe fzó"1gt traLwLwg vaw Fred Peya ew ALLe eawtLwg.

Csther llawur*Lwg,
Ltï a wwe Lev t4, Fr a wcLs c a

l<avwT 2oa5
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ALLM zvtLdhof

LLd, vaw "Zwwob(r.' vaw 2ooLtot ww

TAavw:'Zuwob(u' CL

Teavwgew»tew esthey schl"pper, ri(nrzr,}ueBoowstra)wlew»LJr?stra, chd.stLaaw?ooL,
MÀrts€w oostewbrug, eLLew qaaLvzewa, e.ebecca uvA, wLLLy de_1owg ew ï+awwah
Z-waYteveew.

qetraLwd door.)awtLnt, de vd.es ew?etey Schvtt-ee.

$ff )m/
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{,à 25.
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Dat het Clubblad "Rond de Korf" talenWolle redactieleden had en heeft, bewijzen
de volgende aËikelen van Jurgen Tiekstra

Re-Taw Tools

Het leed is weer geleden. de wonden zijn weer geheeld. winnaars zijn gekomen en verliezers
zijn gegaan. nu de rookwalmen zijn opgetrokken kunnen we waarnemen wat de
consequenties waren van dit zaalseizoen.
ja, ik weet het. niemand denkt meer aan het afgelopen zaalseizoen, maar ik wel. ik voel mee
met de verliezers; geven ze de moed op? zetten ze nog door? en ik voel mee met de
wÍnnaars; worden ze nou arrogant? nou is het niet helemaal duidelijk in welke categorie je
jezelf moet indelen. je kan de bereikte positie met je team als maatstaf nemen. maar ook het
gevóel dat je aan de competitie hebt overgehouden: je kan wel heel laag geëindigd zijn maar
misschien had je t'ljdens één van de wedstrijden wel een heel helder moment waarin alles
helemaal duidelijk werd. je zag de zin van het leven als het ware voor je liggen. je hoefde
het alleen maar op te pakken. een verder gelukkig levengegarandeerd. en dóar wil ik het
vanavond met u over hebben! want is er nog zin in de eeuwige strijd van de mens om eer?
altijd de beste te willen zijn? tot aan het stressveroozakende aan toe? nou moet je niet bij
mij aankomen met het overbekende en/of afgezaagde verhaal dat koffbal juist ontspannend
oftewel antistress is. want als je, je echt wilde ontspannen dan ging je wel aan de yoga of
aan dat gedoe met die naaldenx.
nee! volgens mij komen bij het bedr'rjven van de sport de oeroude driften van de mens weer
naar boven. want al lang voordat het vuur, en laat staan het wiel, uitgevonden en ontdeK
was had de mens al de begeerte om ergens in uit te blinken, ergens de beste in te zijn. ik
noem dat het bijl-principe: wie de grootste en scherpste bijl had en heeft was en is de leider.
nu zegt u: 'dat is de grootste onzin want ik kan eigenlijk voor geen meter sporten. dus ik kan
nooit proberen de beste te zijn in sport, in dít geval in korfbal.'en nu denkt u mij te hebben,
te hebben bewezen dat mijn theorie voor geen kant klopt. maar dan zeg ik: u kan inderdaad
voor geen meter korfballen, maar daar komt nog bij dat de beste stuurlui sowieso altijd aan
wal staan. oftewel, de beste korfballers staan aan de kant. hiermee wil ik zeggen dat je nooit
de beste korfballer zal zijn want die staat al ergens tussen het publiek aan de kant
verscholen. niemand heeft dat door en iedereen probeert maar en probeeft maar om de
beste te zijn, en het lukt maar niet! maar nu hebben we wel een probleem: want zoals
bekend blijven de besten, de sterksten in leven. zoals Danvin al meende te moeten
opmerken. Ín andere woorden: survival of the fittest. wat ik hiermee wil zeggen is dat die
sterksten (die stuurlui aan de kant) dus in leven blijven. het vervelende daaraan is dat die
mensen altijd vreselijk irritant zijn. ze denken altijd alles beter te weten en staan de hele tijd
Ín je nek te blèren alsof het niks is. van die mensen waarvan je denkt: get a life! en als
Darwin gelijk had hebben we over een aantal decennia all over the place van die irritante
schreeuwlelijkerds rondlopen en dat moeten we natuurlijk niet hebben. wat u?!

En nou zijn we weer helemaal terug bij de grote vraag van vandaag: is er nog zin in de
eeuwige strijd van de mens om eer? mijn antwoord is tweeërleíopvatbaar. ja en nee.
aldus,
JT
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Re-Taw Tools (2)

Zo den competitie is al weer begonnen. of...is ie al weer afgelopen. ja, we hebben altijd van
die grote pouls als we op het veld moeten spelen zeg. niet'te iuinig. dat is echt even
doorbijten' maar ja, daar staat natuurlijk tegen over àat op het veld- korfballen uiterste
krachtsinspanningen vergt. vooral in dit regenachtige kikvorsenlandje.

le moet toch eigenlijk wel medelijden hebben met die voetballers want die voetballen bijna
het hele jaar door zich de pleuris op zoh afgetrapt modderveldje. die hebben pas pech als
het een schrikkeljaar is. nee, neem dan die volleyballers. die stàan juist alle 36à dagen zich
een hernia te springen, achter zo'n op palen gezet visnet, in een overde6e sporthal. je snapt
die mensen echt niet. als ik eens een keer naar zoh volleybalwedstrijd ga frSg t alïoordat
ik binnen ben een bal tegen mijn kop aangeslagen waardoor je ook weei eeíiaar maanden
uit de roulatie bent. waar ik ook nog steeds niet achter ben ió wat dat geschreeuw en geyell
van die mensen voor nut heeft . de klodders speeksel vliegen in het iond. ik zit elke keer
gebukt als ze gescoord hebben en vanzelfsprekend weer zo'n nederlands-engelse
hansworsten yell door de hal slingeren. kom je een keer een spofthal binnen en er zijn van
die volleyballers bezig dan denk je dat de hele stad op de tribunes zit. als je dan einAeti;t<
binnen bent gekomen blijkt er alleen een vadeftje ergens in de hoek weggedruft te zitten die
angstig kijK naar zoon- en dochterlief die paringsdansen staan uit te voeren op het veld. ik
zou er niet graag bij zijn wanneer zulke mensen in Grijpskerk in de sporthal moeten spelen.
het geschreeuw dreunt daar zo na dat je met piepende oren en verstikkÍngsverschijnselen de
spofthal weer verlaat. die verstikkingsverschijnselen komen waarschijnlijt-ook weór doordat
een of andere onverlaat je een bal tussen je ribben heeft gesmashí, z-oals dat volgens mij
heet, maar ok. ik heb het donkerblauwe vermoeden dat déze zaaddodende klankónbreÍen
worden uitgestoot om de tegenstander onder de indruk te maken ze hebben ook niet door
dat ze te hard schreeuwen om precies te horen wat ze nou eigenlijk zeggen. als die mensen
nou eens gewoon een z-side meenemen. dat is veel imponerender. even een klan achter de
hand díe spelersbus kapot rammen bíj incídenteel verlies. of gewoon de scheidsrechter om
kopen. Ook altijd erg effectief

Nee. als je meer een mens bent voor zachte, lieflijke geluiden. geluiden die je gehoororgaan
strelen met oorstrelende klanken moet je op korfbal gaan. heÉmaal ats hét veldseizoen is
aangebroken. alleen de scheidsrechtersfluit moet wàt minder vaak worden gebruikt (=
minder streng fluiten!). verder hoor je dan alleen soms het zacht zoeven van de bal door de
zwangere maar maagdelijke lentelucht. ergens ver weg hoor je nog een koe loeien, want we
spelen niet te vergeten wel op weilanden) en een bij die opstijgt van een bloem. maar ja, alsje echt op een sport ging voor het geluid dan ging jé wd ËU éàn postduivenveràniglÀó. en:e
hoeft ook nog geen flikker te doen ook. de idéaÈ lpon adp net zo bekij6. trouweís, een
gemiddelde postduivenvereniging is wel aan verjonging toe. 
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Re-Taw Iools (3)

,-s ruíkrnela rucholíe
Als ik in een heel oud clubblad kij( mijn vinger voozichtig laat gaan over het papier, een
foto met mijn fotogenieke gelaat (mond te ver open) en teamgenoten, biggelt er langzaam
een traan over mijn wang. Daar staan we, denk i( niet wetende wat er komen zal. Niet
verwachtend de ruzies, de kinderachtigheden van de toekomst, de moeil'rjkheden van later.
Daar staan we. Onze coach díe nog haar had. Onze gezichten nog niet geschonden door
onregelmatig huidopperulak. Nee, het enige rode zullen onze ogen zijn geweest. maar dat
kan ik niet zien: de foto is zwart-wít. Onder de foto staat dat 'de e-pupillen van "Zunobri"
verrassend kampioen' zijn geworden.

Verrassend ja, want we rekenden nergens op. Het enige waar wij aan dachten was........Ik
weet het niet meer. Ik zit hier met mijn versleten ziel. Weg zijn al díe onbezorgde, glorieuze
dagen. Daar voor in de plaats het mekka van presteren. De harde wereld die je met je
gezicht door de modder gesleept. Je haft breeK. Vroeger werd je haft weer gelijmd. Maar
lijm wordt tegenwoordig alleen maar gebruikt voor hogere sferen. Op de foto staan we
allemaal met gelukkige gezich§es. We dachten niet aan ruzie maken. Waar is het voor nodig?
Iedereen moet toch in die waan hebben geleefd. Maar nu: De coach van het Nederlands
Koffbalteam wordt ontslagen. Ze konden niet met hem opschieten. De harmoníe van de
pefecte samenlevÍng wordt nergens meer gehaald. Soms heeft het de schijn van wel. Dan
lijkt het voor een onbepaalde tijd goed te gaan. Maar het einde komt elke keer onvermÍjdelijk
aan de horizon. Het zal wel te maken hebben met de ontwikkeling van de mens. (Geen
revolutie, maar lekker langzaam: de evolutíe.) Ja, het maakt me verdrietig. Het doet mijn
knieën kaken als waren ze van een oude man. Ik wou dat ik voor altijd kon korfballen. Ik
wou dat het heel wereldsysteem zou worden opgeheven en iedereen voor de lol zou gaan
koffballen, met elkaar. Geen lasten maar lusten. De bagage afgeworpen in het gras. Tolerant
en liefhebbend zoals vroeger toen we in de rustpauze van een wedstrijd dapper de goorste
ranja opdronken. Maar dat was ook al snel verleden tijd: een jaafie later gooiden we het
alweer in de struiken. Ik word zo moe van al dat schelden en redetwisten, tenruijl ikzelf de
grootste eikel ben wat dat betreft. Zucht.
Een betere wereld begint bij jezelf. Dat is irritant. Waarom moet ik altijd alles weer doen?
Maar hierbij mijn verklaring: alles wat ik nog zal zeggen; het sp'rjt me. Vast en zeker zal ik er
later in een evoluerend momen! nog even spijt van hebben. Maar het is een wereld van hond
eet hond. En de zon schijnt nooit peffect

Toekomstplannen worden gesmeed. Ik zou liever in het heden blijven maar het kan niet.
Bijblijven is het kernwoord. Het is eigenlijk ook maar goed dat er nog mensen stilstaan bij de
dag van morgen. Want ik ben een dagdromer en geen toekomstdromer. Meegesleept word ik
door de massa. Men grijpt me bij de haren, schudt me wakker uit mijn utopische
waanideeën. Ik wou dat de TROS gelijk had en iedereen 1 grote familie was. Als broeders &
zusters ronddolen tussen de paardebloemen. Samen spelen in de lentezon. Met poëtische
woorden communiceren. Glimlachen en glimlachen en glimlachen. De weezin jegens elkaar
laten verdwijnen en korfballen. Alleen maar kofballen.
aldus,
JT,

108



Re-Taw Tools (4)
ttet wonder der traíners
Wij pubers zijn mensen met groeistuipen. Je moet het gewoon kunnen toegeven. Er is niks
aan af te dingen. Het is een feit. Je kan er niks aan doen. net gebeuft 1e géwoon. Iedereen
ontwaaK op een dag en komt er achter dat hÍj/zij een pubèr is geworden. En iedereen
schijnt er weer vanaf te komen. Het vreemde É cíat niemand er Éter aan herinnerd wilwofgn. Tcrwijl het toch zo normaal is. De kinderachtigheid die pubers ten toon spreiden
weK blijkbaar het schaamrood op een Íeders kaken. En in elke korfbalclub heb je *"t 

"unpaar van die ondankbare mormels rondlopen. Al die volwassenen die zich trainers ón coaches
noemen schudden hun zware hoofdjes als ze hun puberale pupilletjes weer eens op de
trainingsavond te keer zien gaan. Oh oh oh! schudden ze. Wat ziji ze weer koppig. Ja,
yroeggr toen het gras nog groen, fris en gemaaid was. Toen kon jL zeg maar (aid ;é nel
figuurlijk bekijK) nog over de grasmat heen lopen zonder geblesseerd te raken.

Maar wat mij nou zo erg.verbaast is dat die trainers en coaches toch maar doorgaan met
trainen en coachen. Ondanks het simpele feit dat wij, die jongelui, hun elke-keer tot
wanhoop drijven. Elke training en elke wedstríjd halen wij het óndèrkoelde bloed onder hun
nagels vandaan. Thuis trekken ze zich de haren uit. Ze z-ouden ons het liefst een langzame
en zeer pijnlijke dood laten steruen. Of beetje bÍj bee§e je hele lichaam aan schróoties
hakken. Ja, echt waar. Die mensen hebben 

-de 
zwartsÍe gedachten. Je houdt niet voor

mogelijk wat zij allemaal denken. En nou komt het punt van 6et verhaal: desondank blijven
ze terug komen. Elk jaar, als de zomeryakantÍe is afgelopen, staan ze je weer met open
armen, in hun ietwat fletse trainingspakjes, op te wachten op het trainiígsveld. vóí goeoe
moed. Alsof ze alle problemen van voorgaande jaren weer zil'n vergéten. Enthousiast
springen ze als jonge honden die nog getemd moetèn worden over de ríobhopen heen en
sporen ze je aan tot meesterlijke prestaties. Ongeremd glimlachen ze er op los en speculeren
vrijuít over het nieuwe seizoen. Ze kloppen je wen vríendschappelijk op de rug en viàgen ;eondeugend of je weer zin hebt in school

Zou dit komen omdat ze er echt plezier aan hebben om ons, ontspoorde adolescenten, te
trainen of komt dit allemaal voor uit een morele maar ziekelijke drang om de voor galg entag 

9P 
groeiende jeugd het juiste spoor te laten vinden? Ik íraag freí me nog altijdaf. Op

scheidsrechters na zijn jeugdtrainers toch wel de meest vreemdl mensen die ik'ooit bentegen gekomen. Oke. Leraren zijn nog een stuk eigenaardiger. Maar eerlijk is eerlijk: diepverborgen in mijn hart is een gevoel van diep reslpect voo-r deze schreeuwerige én atijd
zeurende mensen. Als je iets kan bereiken met een handvol kindertjes die deíken dat zevolwassenen zijn ben je groot. Dan ben j.e echt heel erg groot. Dat moet je niet in jejeugdige overmoed onderschatten. Let op mijn woorden! rr-zei je: er zal een dag komen datje op je oude stoel zit en uit h-et raam kijkt-naar het voorbijgàànae hven, dat 1é bÀseft datwat die ene versleten coach of die andere halvegare traineídeed toch heel oijzonàài was.
De volgende keer als je op training komt zou ik tóch nog maar een nieuwe blik op je trainerwerpen. Want het zou heel goed kunnen dat onder dat pantser van Oiàcptine en
onvermunrybaarheid, onder dat grimmige gezicht dat een oneindig militarisme uitstiaàt een
zeer gevoelig en vriendelijk mens schuilt dat er alles aan doet om àardig gevonden te worden
door ons,. door jullie. Echt waar. Elke keer als je helemaal zat bànÍ van je t*in", 

"nheropvoedende coach kijk hem dan even diep in dé ogen en tel tot tíen. Daar zit iemand dieooit ook jong was......
Aldus
JT
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In een speciale uitgave van het Clubblad van
mei 2O02 omschrijft Christiaan Schaafsma zijn
ploeg als volgt.

Willem Pera: een slimme kofballer, zijn sterke punt ligt hem vooral in het ondersteunen en
verdelen.

Juroen Tiekstra: kan veel werk verrichten zonder daarbij een opvallende rol te spelen. Hij
heeft een goed afstandschot.

Siebren van de Diik: is degene die "Zunobri" uit een achterstand kan helpen. Hij kan tegen
een duwtjel

Reinier Hakvoort: is de jongste van het stel. Reinier kan goed ondersteunen in de
verdediging.

Douwe Diikstra: is degene die "Zunobri" op voorsprong zet. Douwe is een goede aanvaller
maar af en toe wat te wild.

Jisva Vellenoa: heeft een goede timing. JÍsva moet wel een erg goede tegenstander
hebben, wil híj het moeilijk hebben in een wedstríjd.

Heine Nanco Danhoff: heeft zijn lengte mee. Heine Nanco is, ondanks het feit dat hij nog
maar koft met koffbal bekend is, flink gegroeid in zijn spel.

Henk van Luit: is een eruaren korfballer. Henk is erg sterk onder de kof.

Elke Kremer: Als je over Elke praat, dan praat je over kortrruerk. Elke is ijzersterk onder de
koff en níet zomaar weg te krijgen!

Linda van de Velde: Linda zit nog niet zo lang op korfbal, maar heeft toch al gescoordl

Klaske de Vries: Ís een aanvallende dame. Ze is goed in doorlopers.

Alina Terostra; is een rebounster. Door haar lengte weet ze zelfs jongens de bal te
ontfutselen
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In een speciale uitgave van het
clubblad van mei 2002 omschrijft
Thees Bouma de aspiranten als volgt:

MirAnda van der Wiik: een dame met een goed inzicht, aanvallend redelij( verdedigend
goed.

Miriam Tillema: Lange dame, aanvallend goed, scoort regelmatig, aan het inzicht moet nog
wat gewerkt worden.

Kim Smit: Onze kleínste dame, aanvallend redelij( verdedigend goed. En met de knie is het
gelukkig ook weer Ín orde.

lariek-KgiRers: ,on99 heer, aanvallend goed, verdedigend soms wat afiruezig, maar als het
team goed draait, speelt Jarick ook erg goed.

Allard wiersma: oudste heer, fors gebouwd!, goed inzicht, verdedigend zéér goed.

Rubeq Vellenoa: niet zo groot, maar wel zéér snel, een goed schot (topscoorder Ín de zaal)
en verdedigend goed.

J.ohan Sikkema: iongste heer, speelt aanvallend goed, hij mag best wat vaker proberen te
doelen. Verdedigend goed.

Gerard Aikema: aanvallend goed, hij wil veel doen, verdedigend ook goed. Jammer dat hij
niet altijd kan komen trainen.
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