Bewondering voor Blles Dambrink
Clinic van volley-

balinternational
op de Marlijn
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'Hoe lang ben je eigen-

s

Iijk?' dat was een van de vele vragen

die

volleybalinternational

El1es

Dambrink gesteld kreeg tijdens

de

clinic die zij gaf aan groep 7 van
in Oosterbeek. Het
18-jarige volleybaltalent maakt

OBS de Marlijn

sinds twee jaar deel uit van het Nederlands volleybalteam. In de aan-
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loop naar het WK Volleybal voor
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vrouwen, dat in Nederland plaatsvindt van 23 september tot en met 15
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oktober, gaan speelsters van het Nederlandse damesteam op bezoek bij
basisscholen: ze gaafi dus voor een
dagje'Back to School'. De volleybaisters vertellen over hun ervaringen

als topsporter en geven een volley-

balclinic. Honderden kinderen komen zo in aanraking met volleybal.
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Dick Martens
Na zich te hebben voorgesteld geeft

Dambrink 'groep 7 en 'meester
OIaf' een inkijkje in haar leven als
topsportster. ,,Ik kom uit een echte

volleybalfamilie, dus die sport werd
mij met de paplepei ingegoten. Op
mijn 5e stond ik ai in mijn woonplaats Ouderkerk aan den lJssel in
de sportzaal om te gaan volleybaIien bij Voleco." 'Wat goed is komt
snel' bleek in ieder geval voor de
jonge volleybalster van toepassing,
ze sloot aI snel aan bij Jeugd-Oranje, maakte ook daar indruk en pro-
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Met de #KameRenkum vlag en die van Kameroen juichen Elles Dambrink (midden) en Groep

als 'hun' Elles. De klas had goed
opgelet, want op de vragen die
vervolgens werden gesteld, kwam
veelal het goede antwoord. Zo wisten ze dat Kameroen gedurende het
toernooi in de gemeente Renkum
verblijft, dat er drie soorten volleybal zijn ('gewoon volleybal, beach-

volleybal en zitvolleybal'). Ook

en bovenhands spelen, smashen,
blokken en de service werden vlotjes 'opgelepeld'. In het kader van

dus al we1 twee jaar prof noemen".
'Hebben jullie ook een Champions
League en clubs zoals Barcelona
bij het voetbal?': ,, Ja, de grote clubs
uit Italië, Duitsland of Polen spelen

mag, niks is te gek' volgen de
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daarin." Hoewel de klas nog

we1

meer vragen heeft, wordt het tijd
voor actie. De sportkleding wordt
aangetrokken en even flitsend als
de presentatie is ook de clinic, die
bol staat van leuke spellen en volleybaltechnieken, waarbij EIIes zelf
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een meer dan actieve ro1 speelt. Ook

ïim van Guilik, buurtsportcoach
van het Sport- en Beweegteam Ren-

e

kum en Ineke Kalkman, voorzitter

van volleybalvereniging

NUOVO,

die onder de hashtag #KameRenkum activiteiten voor de 'inwoners

is heel leuk, maar het plezier staat

van de gemeente Renkum organi-

seren richting het WK, genieten.
- ,,Ik vond het geweldig, juIlie ook?",
besluit El1es haar Oosterbeekse

bij ons echt bovenaan."

De kinderen keken en luisterden

met stijgende belangstelling, ademloos mee en zagen zich in gedachten misschien ook al zo schitteren

je aI prof?': ,,Ik zit sinds twee jaar
bÍj de Oranjevrouwen en kan mij

vragen vanurt 'de klas'. Een kleine
greep: 'Hoe lang ben je?: ,,1.88 me-

gressie en via Jong Oranje maakt ze
sinds vorige zomer deel uit van'het
grote Oranje': de Volleybaldames. In

haar fraale presentatie kwamen ook
onderwerpen als: het WK, volleybal
in het algemeen, de technieken en
de verschillende vormen van volIeybal, het nut van goede voeding en
bovenal het plezier dat de internatÍonal aan'haar' sport beleefd, aan de
orde. ,,Het leukst vind ik, dat je een
team bent, een team van 12 speelsters, waar we het heel gezellig mee
hebben. Punten scoren en winnen

Marlijn voor een succesvol WK..

ter, maar ben niet de langste in ons
team, die is 2.06 meter, maar ik vind
miin lengte best oké". 'Hoe lang ben

de

volleybaltechnieken, onderhands

'a11es

7 van de

,9
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Opperste concentratie bij de aanwijzingen van volleybalinternational Elles Dambrink.

volleybaldag. Het applaus dat volgt
geeft een overduidelijk antwoord.
Het is een volmondig ja!!

