EINDTOERNOOI VIJFDE BK-SCHOLENPROJECT
Op initiatief van Actief Maas en Waal heeft de schooljeugd in Druten en West Maas en
Waal de afgelopen weken druk gevolleybald. Volleybaltrainers namen de gymles van de
leerkrachten over. Totaal waren 540 kinderen op deze wijze in de weer. Dikke pret!
Op zaterdag 31 maart sloten de verenigingen Atalante, Blok, Boemerang Komeet en
Touché deze activiteiten af met eindtoernooitjes in Horssen respectievelijk Druten en
Dreumel. Tot groot plezier van de deelnemende kinderen en toekijkende verwanten.
In de Drutense sporthal waren 8 teampjes in de weer met het spannende 4 tegen 4
spelletje. Gooien over het net, plaatsje doordraaien, vangen en terugmikken. Wie een
foutje maakt gaat naar de kant! Soms speelt één overblijvend spelertje tegen vier
tegenstanders. Gaat de eenling in de fout dan is dat een punt voor die andere partij.
BK-jeugdspelers verzorgden de begeleiding: BK-jongens A verzorgde de wedstrijdleiding,
meiden B en C coachten de teams. De eerste ronde in twee poules was al heel spannend
en dat werd in de eindronde niet minder! In de pauze na de poulewedstrijden gaf de BKjeugd onder leiding van trainer Mark een zinderende demonstratie. De toekijkende
kinderen juichten het hardst als de bal zo hard op de vloer knalde dat hij terugketste van
het plafond! Daarna volgden de laatste 2 wedstrijden in de finalepoules. Wethouder
Lepoutre was op de fiets uit Horssen net op tijd voor de afsluiting. En had eerst vele goede
sportvragen voor de kinderen. Kreeg slimme anwoorden natuurlijk! Toen kon hij de
eindstand bekend maken: 1. De Kubus-4L, 2. 't Geerke-4, 3. Appelhof-4a, 4. Kubus-4D/M.
5. Appelhof-4b, 6. 'tGeerke-3/4, 7. Kleurencirkel-4, 8. BK Clusters.
Maar de kinderen vonden het deelnemen belangrijker dan winnen! En doorgaan kan ook!
Woensdagmiddag 4 april is in Druten de eerste van drie BK-proeflessen. Al 15 kinderen
hebben zich daarvoor opgegeven. Nog aanmelden? Mail naar: petra.remijn@hetnet.nl.

Bijschrift: “Zullen ze hem pakken?”

