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„Misschien ligt het aan de vakantie
of het weer, het is lastig voorspellen.
De ene keer staan er ineens tien voor
je neus, een andere keer maar twee.
We hebben dit Urban Sports Week-
end opgezet om jongeren die graag
buiten sporten met elkaar en met
wijkinitiatieven in contact te bren-
gen. Vrijdag hadden we op het par-
keerterrein bij de Zandzee een
groepje van zeker tien jongens sa-
mengebracht dat graag wheelies
trekt. Ze doen dat door heel Bussum
en zorgen daarbij nog wel eens voor
overlast. Nu konden ze hun fiets-
vaardigheden laten zien, zonder dat

iemand er last van had.”
Zaterdag aan het einde van de

ochtend was er een ’panna knock
out’ voor de jongere jeugd tot twaalf
jaar. Hiervoor had Compter een jon-
gen uitgenodigd die graag panna-
wedstrijdjes (voetbal in een kleine
kooi) in Naarden wil gaan organise-
ren. „Een manier om jongeren met
dezelfde interesses samen te bren-
gen. Dat doen we zondag ook met
het 3x3 basketbal op het Ruijter-
plein. Daar is al een wijkinitiatief
voor jong volwassenen, maar ze wil-
len ook tieners enthousiast maken.
Met dit sportweekend willen we
daarbij helpen.” 

Rekstokkenpark
Bij de calisthenics demonstratie en
workshop komt dat helaas dus niet
helemaal uit de verf. Vadim (18) uit
Bussum is een van de initiatiefne-
mers van het rekstokkenpark dat
ruim een jaar geleden aan de Land-
straat werd geopend. „Het gaat om
krachttraining waarbij je alleen ge-
bruik maakt van je eigen gewicht.”
Hij laat samen met Daan (16) uit
Naarden wat trucs en skills zien aan
student Elon (28) uit Delft. „Mijn
ouders wonen hier in Bussum en ik
las bij hen in de krant over dit evene-
ment. Hartstikke leuk. Calisthenics
had ik nog nooit gedaan, maar ik
heb vroeger wel geturnd. De basis-
oefeningen zijn me dan ook niet
vreemd.”

Met behulp van elastieken, om
het makkelijker te maken, oefent
Elon met aanwijzingen van Vadim
en Daan op de handstand en de
planche. Dat laatste is behoorlijk
moeilijk. Het is een push-up hou-
ding, maar dan met de voeten van de
vloer. Horizontaal op je handen
steunen dus. Zelfs Vadim, die al vijf
jaar traint, lukt het niet altijd. „Je
moet echt in shape zijn wil je de

oefeningen goed kunnen uitvoeren.
Heb je een avond wat meer gegeten,
dan voel je dat meteen. Je moet ten-
slotte steeds je eigen gewicht tillen
of opduwen.”

Dean is uit Muiderberg gekomen
voor de workshop. „Ik had niets te
doen en het leek me leuk. Ik hoop
ooit net zo goed te worden als deze
jongens.” „Hoe oud ben je”, wil Va-
dim weten. „Dertien”, zegt Dean.

„Oh, op die leeftijd ben ik ook be-
gonnen met trainen.” „Alle kansen
dus Dean”, lacht Compter. Elon doet
ter afsluiting nog wat pull-ups met
één arm aan een hoge rekstok. Het
elastiek wordt wederom als hulp-
stuk gebruikt. „Blijven trainen en
het elastiek steeds iets lager vastpak-
ken, dan kun je het uiteindelijk zon-
der elastiek”, is het advies van Va-
dim.
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’Heb je meer gegeten, voel je dat meteen’ 

Daan, Vadim, Dean en Elon (vlnr) geven een klein showtje weg. FOTO STUDIO KASTERMANS/DANIELLE VAN COEVORDEN

Calisthenics demo
trekt slecht twee
jongeren in Bussum

Bussum ■ Ze hadden op iets
meer dan twee deelnemers ge-
hoopt bij de calisthenics demo en
workshop zaterdagmiddag naast
het gemeentehuis in Bussum.
Maar Patrick Compter van Gooi-
se Meren Beweegt, waar het Ur-
ban Sports Weekend vanuit gaat,
weet inmiddels hoe lastig het is
om jongeren boven de twaalf bij
activiteiten te betrekken.

Naarden ■ Tegen half drie staan er
nog niet veel paartjes op de dans-
vloer, een stuk asfalt naast podium
deMess, maar wel aardig wat kij-
kers. Hans van Bommel van het ge-
lijknamige danscentrum in Hilver-
sum verzorgt de muziek bij ’dansen
op het plein’ en geeft tussendoor
tips en uitleg. Het echtpaar Verkerk
neemt even een korte pauze. „Ik
denk dat sommige mensen eerst
even een wijntje moeten drinken
voordat ze durven”, grapt Lodewijk.
„Zien dansen, doet dansen”, hoopt

Mary. 
Nog geen vijf minuten later, blijkt

ze daar helemaal gelijk in te krijgen.
Op het nummer ’Radar Love’ van
Golden Earring stroomt het afgezet-
te stukje asfalt vol met swingende
paren. Ook Femke Box en Dirkjan
Stevens uit Bussum trekken hun jas
uit en begeven zich op de dansvloer.
„Normaal hebben we zondagmid-

dag dansles bij Van Bommel, maar
met dit weer is een keer buiten dan-
sen geen straf”, vertellen ze wat la-
ter. „De ondergrond is wel even
wennen. Asfalt is niet zo glad, dus
het draaien gaat wat lastiger, maar
dat valt op ons niveau nog niet zo”,
lacht Stevens. 

Het echtpaar Starrenburg uit Bus-
sum staat langs de kant toe te kij-

ken. Jazeker, ook zij komen voor een
dansje. „Maar we zijn er net, dus we
kijken eerst nog even toe. We heb-
ben voorkeur voor ballroomdansen,
maar het is wel al even geleden hoor.
Hopelijk kunnen we het nog.” On-
wennigheid speelt bij meer paren
een rol. Je ziet ze her en der denken:
’hoe ging het ook alweer’. Het mag
de pret niet drukken. Duidelijk

wordt wel dat de quickstep en de
slowfox populairder zijn dan de La-
tijns-Amerikaanse dansen als de
tango en chachacha. Dan durven ei-
genlijk alleen de jonge stellen van-
uit de dansschool de vloer op.

Als er genoeg publiek is, besluit
Hans van Bommel een workshop te
geven. Onder het toeziend oog van
een bijzonder opsporingsambte-
naar op de vestingwal, leert hij het
publiek het ’John Travolta-dansje’.
Twee ’kicks’ vooruit, heupwiegend
naar voren lopen, klap in de handen,
draai. Hij krijgt een grote groep mee
die op de klanken van de soundtrack
van de film Saturday Night Fever
met veel enthousiasme zijn bewe-
gingen nadoen.

Barbara Alma, de initiatiefnemer
van ’Dansen op het plein’, is meer
dan tevreden als ze met een licht
rood hoofd even van de dansvloer
stapt. „Best warm in de zon”, lacht
ze. „Ik ben enorm blij dat zoveel
mensen zijn gekomen om te dansen
en te kijken. Ik wist van tevoren niet
wat ik kon verwachten, maar op de-
ze manier is het helemaal geslaagd.
Ik hoop dat we er een jaarlijks eve-
nement van kunnen maken.”

REPORTAGE ’Dansen op het plein’ groot succes met tientallen zwierende paren in het zonnetje

’Het is wel even geleden’ 
„We houden enorm van
dansen, maar door coro-
na hebben we dat eigen-
lijk al twee jaar niet ge-
daan. In het Gooi zijn
ook bijna geen clubs
waar je een avond lekker
kunt stijldansen. Dit is
dus een heel leuk initia-
tief”, zeggen Mary en
Lodewijk Verkerk uit Bus-
sum. Ze zijn een van de
tientallen stellen die
zondagmiddag een
dansje wagen op het
Promersplein in Naar-
den-Vesting.
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Het zwieren over het Promersplein trok ook aardig wat bekijks. MARGOT BRAKEL FOTOGRAFIE

❜❜Asfalt is niet zo
glad, dus het

draaien gaat wat
lastiger


