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Opmars footvolley in volle gang
De van huis uit Braziliaanse sport footvolley groeit in Nederland.
In Groningen vond voor de vierde keer een internationale toernooi plaats.

H
WOUT DE JONG

Het deelnemersveld was
goed bezet met 26
teams uit onder andere
Frankrijk, Duitsland, Is-

raël, Oostenrijk en Spanje deden
dit weekeinde mee aan de sport
die een kruising is tussen beach-
volleybal en voetbal. Op twee veld-
jes namen in de indoorhal
‘Binn’npret’ steeds twee landen
het tegen elkaar op. Blote voeten
in het zand, zomerse muziek en
een bar, op die manier werd het
strandgevoel versterkt.

Organisator Erik Drenth was in
september al druk bezig met de
voorbereidingen. ,,Ik betaal van
elk eerste land alles, behalve de
reiskosten. Het is altijd moeilijk
om sponsoren te vinden, maar het
is weer gelukt.”

Drenth was zaterdag zeer tevre-
den met de wijze waarop het eve-
nement zich ontwikkelt. ,,We be-
gonnen vier jaar geleden met on-
geveer twaalf teams, inmiddels
hebben we meer dan het dubbele.
Het is een sportief toernooi. Enig
minpuntje is dat het wat uitloopt,
maar dat houd je toch altijd.”

Bart Zantman uit Burgum was
een van de deelnemers. Samen
met Martijn ten Duis vormde hij
‘Holland 1’. Momenteel zijn ze het
beste Nederlandse duo. ,,Waar we
op de wereldranglijst staan, kan ik
echt niet zeggen. Brazilië heeft een
stuk of vijf teams die zo ontzet-
tend goed zijn. Zij zijn technisch
waanzinnig sterk en hebben heuse
footvolleyscholen. Ze hebben dit
toernooi afgezegd, maar anders
waren ze de favoriet voor de eind-
zege geweest.”

De sport ziet er door de lange
rally’s zwaar uit. ,,Je moet tech-
nisch erg sterk zijn wil je dit spel
goed kunnen spelen. Je ziet bij na-
genoeg elk land twee behendige
mannetjes achter het net”, aldus
Zantman. ,,Als je een jaar lang fa-
natiek traint, wat talent hebt plus
het juiste karakter behoor je zo tot
de top”, vulde Drenth aan.

Ook Zwitserland was vertegen-

woordigd in Groningen. ,,In mijn
land hebben we geen strand’’, ver-
telde de veertigjarige Nils Fehr.
,,We moeten lang reizen voordat
we kunnen trainen in een binnen-
hal.” Vorig jaar verloren de Zwit-
sers in de kwartfinale. Ditmaal
werden ze in de halve eindstrijd
uitgeschakeld door Spanje.

,,Wij waren ook niet de favoriet,
maar worden wel elk toernooi be-
ter.” Fehr vond het jammer dat ze
de finale niet haalden, maar toon-
de zich niet diep teleurgesteld. ,,We
hebben ons eigen aanvallende spel
kunnen spelen en als je dan ver-
liest is het niet heel erg.”

Zantman deed het met zijn part-
ner Martijn ten Duis een stuk be-
ter. In de halve finale versloegen ze
vrij simpel Israël. Zantman: ,,Mis-
schien dat het er van de zijkant
simpel uit zag, maar ik vond het
een pittige wedstrijd. Ze speelden
alle ballen richting Martijn omdat
hij een stuk kleiner is.”

Halverwege switchten de Israëli-
ers naar de lange en kopsterke
Zantman. ,,Ik heb het hele toer-
nooi eigenlijk nog nooit de eerste
bal gehad, dus dat ging in het be-
gin niet helemaal goed. Gelukkig
herstelde ik me daarna en konden
we het in twee sets afmaken.”

Zantman en Ten Duis namen
het net als de vorige keer in de fi-
nale op tegen de Spanjaarden Pa-
blo Carcelen en Carlos Delgado.
Ondanks een goed begin ging het
Oranje-duo ten onder (18-16 en
18-9). Ook vorig jaar trokken de
Spanjaarden aan het langste eind.

,,Heel jammer”, vond Zantman.
,,In de eerste set kwamen we 14-9
voor, maar toen namen ze een ti-
me-out en vervolgens kwamen we
er niet meer aan te pas. We hebben
tien wedstrijden heel goed ge-
speeld en het is jammer dat we de
laatste dan niet hebben gewon-
nen, maar tweede is ook mooi.”

Nederland in
finale onderuit
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Martijn ten Duis stijlvol in actie tijdens de ontmoeting tegen Israël. FOTO GPD/JAN ZEEMAN


