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De mooiste en warmste editie ooit van het Beachvolleybal-toernooi in Kortenhoef.

FOTO'S STUDIO KASTERMANS/BEN DEN OUDEN

Tropische taferelen in Kortenhoef aan Zee

Tropische taferelen in Kortenhoef aan Zee
Selien Koster
Kortenhoef
De geuren van zonnebrand, zweet en bier komen je tegemoet, samen met gezellige muziek en gejoel van het publiek. De
parkeerplaats van de sporthal de
Fuik in Kortenhoef is deze tropische
zaterdag omgetoverd tot een heus
strand; het is tijd voor het jaarlijkse
beachvolleybal.

gecombineerd." Er doen bij de Fuik
zaterdagmiddag 35 teams mee.
„Van mensen die nog nooit gevolleybald hebben, tot aan fanatiekelingen van de vereniging", lacht
Franzen. In de acht jaar is dit de,eerste keer dat ze onder tropische omstandigheden sporten. „Dit is absoluut ons mooiste jaar. Vanwege de
hitte werken we met een tropenrooster. Ze spelen wat korter."

een lekker biertje erbij. Of ik last heb
van de hitte? Helemaal niet. Er staan
overal zwembadjes -- al lijken die inmiddels meer op een modderpoel —
en we drinken genoeg, ook water.
Bovendien zoeken we af en toe even
de schaduw op in de partytenten
langs de zijkant. Het is echt heel erg
goed georganiseerd, ze hebben overal aan gedacht."
Windje

Alcohol

Partytenten, vijf volleybalvelden en
allemaal kleine zwembadjes. Dit is
de achtste en warmste editie van het
beachvolleybaltoernooi. Alle sporters lopen in zomerse kleding: van
sporttenues in teamkleuren tot bikini's en zwembroeken. Het is net een
echt strand.
De organisatoren zijn ODIS volleybal, voetbalclub SV 's-Graveland
en tennisvereniging Westerveld.
„Op vrijdagavond is er tennis, zaterdag beachvolleybal en op zondag
voetvolley", vertelt Viktor Franzen,
van de volleybalvereniging. „Vaak
kiezen teams een van de drie sporten om aan mee te doen, al worden
volleybal en voetvolley nog wel eens

De EHBO is met deze temperaturen
extra alert. „We hebben het hitteprotocol in werking gezet", vertelt
Margreet Holdinga, van EHBO-vereniging 's-Graveland. „Zwembadjes
overal, een waterslang om mensen
af te spoelen en bij oververhitting
brengen we ze snel naar binnen, de
koelte in. Zeker nu aan het begin
van de middag de eerste biertjes gedronken worden, is het aan ons om
nog beter op te letten. Misselijkheid, hoofdpijn; het zijn tekenen
van oververhitting." Natuurlijk zijn
de meeste mensen hier voor de lol,
maar het is wel fysieke inspanning.
„En die fysieke inspanning, warmte
én alcohol kan problemen veroorza-

Onderdeel van het hitteplan: even afkoelen in een van de talloze zwembadjes
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tegen oververhitting.

ken. Opletten geblazen dus!" Op de
parkeerplaats van de Fuik zijn vijf
volleybalvelden opgezet. Volleyballer Erik Heij nen (25) van team Cobra
izo, legt uit dat op het eerste veld de
meest professionele wedstrijden gespeeld worden. „Bij ons in het team
zitten vooral voetballers, we doen al
vanaf de eerste editie mee, maar altijd puur voor de lol. Er is niets pro-

fessioneel aan: als wij de bal omhoog
krijgen zijn we al tevreden. Terwijl
je op velden verderop ziet dat mensen eerst drie keer overspelen, voordat ze hem over het net gooien."
Volgens Heijnen draait het vooral
om de gezelligheid. „Het is een verkapte dag op het strand. Blote voetjes, kort broekie aan, gezellig met je
vrienden en vanaf het middaguur

Een ander team dat er al sinds de
eerste editie bij is: Het Wapen van
Ankeveen. Een van de teamleden is
Manon Stoffers (29). „We gaan echt
heel goed! Hebben tot nu toe alles
gewonnen. Niet dat ik al heel veel
gespeeld heb", lacht ze. „Het valt eigenlijk wel mee met de hitte. Er
staat een windje en je kunt overal
verkoeling zoeken. Je moet met dit
weer gewoon een beetje rustiger aan
doen en veel water drinken."
Corona's, broodjes hamburger en
water. vliegenbij de bar over de
toonbank. De wedstrijden
zijn nog
in volle gang, Maar veel sporters liggen in het water en worden afgespoeld. Een tropische dag en strand
in het dorp: wat wil je nog meer?

