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ALPHEN - IN ZWEMBAD DE HOORN 
STREDEN ACHT TEAMS OM EEN PLEK 
IN DE HALVE FINALE TIJDENS DE OLA 
WATERSPELEN. DE WATERPIRAATJES 
WERDEN DE WINNAARS VAN DEZE 

LAATSTE VOORRONDE. DE HALVE FINA-
LES ZIJN ZATERDAG 11 AUGUSTUS IN 

NIEUWEGEIN.

Door Eveline J. Verhoeve
Jessie, Jerina, Zoë, Livia, Colin en Vin-
cent zijn wat blij met hun overwinning. 
Als het team het tijdens de waterspelen 
in Nieuwegein net zo goed doet als za-
terdag 4 augustus tijdens de voorronde 
in Alphen, is een plekje in de finale in 
het Olympisch zwembad in Eindhoven 
vast wel voor hen weggelegd. 
Om deze voorronde te winnen, moes-
ten de nodige spelen worden gespeeld. 
De Waterpiraatjes weerden zich prima 
tijdens de rits raket race, roei je rot, 
schots & scheef, horden duiken, rol run 
race, twisterturnen en hink-stap-plons. 
,,Deze creatieve spelen zijn allemaal 
gebaseerd op een ‘echte’ Olympische 
sport”, vertelde Joost Houben van Ola 
niet zonder trots. Hij begeleidde de spe-
len door het hele land, want er waren 23 
voorronden waarvan die in Alphen de 
laatste was. Om het een beetje in Ola-

sfeer te houden, leek het waterspeelgoed 
wel heel erg op Ola-ijsjes. 
,,Het bijzondere aan de Ola WaterSpe-
len is dat kinderen op een vrolijke en 

toegankelijke manier in aanraking ko-
men met een aantal Olympische Spor-
ten. Kinderen leren zo ook de weg naar 
de zwemvereniging te vinden. Wij zijn 

ervan overtuigd dat dit zeker bijdraagt 
aan meer interesse in sport onder kin-
deren”, aldus Erica Terpstra voorzit-
ter van NOC*NSF. Deze Olympische 
organisatie heeft haar naam verbonden 
aan de spelen. Eén van de doelen van de 
waterspelen is het bewegen van kinde-
ren te bevorderen en dat op een leuke 
manier. 

Wedstrijdbad

,,De waterspelen zijn dit jaar in over-
dekte zwembaden gehouden, in een 
wedstrijdbad”, legde Houben uit. ,,Dat 
is gemakkelijker voor de spelletjes. 
Buitenbaden zijn niet recht, dus het is 
moeilijker om een eerlijke baan voor 
bijvoorbeeld ‘roei je rot’ uit te zetten. 
Maar misschien lukt dat volgend jaar 
wel.” Waarmee hij meteen aangaf dat 
Ola de waterspelen wil voortzetten. 
De waterspelen worden deels uitge-
zonden op televisie bij Nickelodeon. 
Daar hoorden de kinderen ook hoe zij 
een team konden opgeven. Alle deel-
nemers zijn tussen de 6 en 12 jaar oud 
en hebben minstens een A- en een B-
diploma.

WATERPIRAATJES NAAR HALVE FINALE

De Waterpiraatjes winnen de Alphense Ola WaterSpelen.  Foto’s: Wil Kokelaar

ALPHEN - De jaarlijkse Hut-
tenbouwweek is deze keer van 
maandag 20 tot en met vrijdag 25 
augustus. Het terrein aan de Maat-
schapslaan wordt dan bewoond 
door de Alphense Bob de Bou-
wers. Tijdens de avondopenstelling 
wordt gecollecteerd voor de Stich-
ting de Opkikker. De Opkikker 
steunt gezinnen waarvan een kind 
langdurig ziek is. 
Maandag en dinsdag werken de 
kinderen aan de hutten: sjouwen, 
bouwen en timmeren. Woensdag 
worden de hutten gekeurd. Daarna 
worden de hutten van een vrolijk 
kleurtje voorzien. Donderdag is 
er een vrijmarkt en doen de bou-
wers mee aan een playbackshow. 
‘s Avonds is het dorp tussen 19.30 
en 21.30 uur open voor bezoekers. 
Daarna is er kinderdisco en mag ie-
dereen in zijn of haar eigen bouw-
werk overnachten. 
Alle kinderen tussen 4 en 14 jaar 
kunnen meedoen. Wie zich nog 
wil inschrijven; dit kan tot en met 
maandagochtend 20 augustus. In-
formatie op: www.huttenbouw.nl.

HUTTENBOUW 
STEUNT
OPKIKKER

ZOALS IEDEREEN WEL AFTELT TOT HET 
BEGIN VAN DE ZOMERVAKANTIE, ZO 

WORDT IN ALPHEN UITGEKEKEN NAAR 
DE WEEK VAN HET VAKANTIESPEL. 

NIET ALLEEN DOOR DE 1575 KINDEREN 
DIE HIER AAN MEEDOEN, MAAR 
OOK DOOR DE MAAR LIEFST 450 
VRIJWILLIGERS. DE ALPHENAAR 
NEEMT DE KOMENDE WEKEN EEN 

KIJKJE ACHTER DE SCHERMEN VAN 
DE ZES COMMISSIES DIE HET 

EVENEMENT LATEN REILEN EN ZEILEN. 
DEZE WEEK: DE INTERNETCOMMISSIE. 

Door Jolanda van Luinen 
ALPHEN - De meeste vrijwilligers 
van het Vakantiespel zijn alleen van 
27 tot en met 31 augustus heel druk 
met het evenement. De bestuurs-, 
staf- en commissieleden daarente-
gen, komen in oktober alweer bij 
elkaar voor het daaropvolgende Spel 
der Spelen, dat in 2008 zijn 50-ja-
rig bestaan viert. Terwijl onderaan 
de homepage wordt afgeteld tot de 
start van het Vakantiespel, groeit het 

bezoekersaantal van website www.
vakantiespel.com gestaag. 

Professioneel

,,Onze site bestaat inmiddels vijf jaar; de 
internetcommissie pas één”, vertelt Jo-
han Koren (35, waarvan negentien jaar 
VKS-vrijwilliger). ,,Voorgaande jaren 
verliep het bijhouden van de site moei-
zaam. Echter, sinds ik een team mag 
aansturen dat bestaat uit twee heren 
met verstand van internet en twee cre-
atieve dames, hebben we een professio-
neel aandoende website waar bijna elke 
dag wat nieuws op te vinden is. Zoals 
het programmaboekje, de groepsin-
deling, ‘paspoorten’ van de leiding, 
kleurplaten, posters, games, filmpjes, 
foto’s, forums en gecontroleerde - dus 
veilige! - babbelboxen voor Vakan-
tiespel-fans. Plus het succesvolle item 
‘T-shirts around the world’, met foto’s 
van vakantiegangers in hun VKS-shirt. 
En natuurlijk de radio-uitzending van 
vorig jaar, waarin tweehonderd vrij-
willigers voor dj Giel Beelen ‘Begin de 
dag met een dansje’ zongen. Voor dit 

jaar heb ik weer een VKS-lied bedacht, 
waar elke dag een couplet bijkomt. 
Daarnaast verschijnt straks dagelijks 
onze nieuwsbrief De Fabeltjeskrant, 
die aan de kinderen wordt uitgedeeld 
én op de website komt te staan. Vaak 
wordt daar ‘s avonds laat nog aan ge-
werkt, waardoor het nieuws steeds vers 
van de pers is.”

Scannen

Met het oog op het 50-jarig bestaan, 
is Johan Koren bezig oude krantenarti-
kelen te scannen. ,,We hebben vijftien 
ordners vol materiaal; van de laatste ja-
ren meer dan van de beginjaren. Daar-
om hoop ik dat er mensen zijn die voor 
ons knipsels en filmpjes hebben van 
vóór 1987. Die willen we dan een mooi 
plekje geven op onze internetsite.”
Voor meer informatie over het Vakan-
tiespel én voor aanmelden (van deelne-
mers en staf leden voor de donderdag) 
kan gekeken worden op www.vakan-
tiespel.com. Ook kan het hele jaar door 
gebeld worden naar de altijd bemande 
Vakantiespel Infolijn: 06-25443311.

AFTELLEN TOT HET VAKANTIESPEL MET… DE INTERNETCOMMISSIE

Johan Koren (rechts) houdt zich niet alleen bezig met de internetsite, 
ook tijdens de vossenjacht moedigt hij de deelnemertjes aan.  Foto: PR

ALPHEN - Waar is de ‘Gezellig-
ste straat van Nederland’? Aktueel 
Sportief is voor de tweede keer op 
zoek naar de gezelligste straat van 
Nederland. Een van de kansheb-
bers dit jaar is de Boterbloemweg 
in Alphen aan den Rijn. 
Straatambassadeur Johnny Versteeg 
vindt dat de bewoners van  ‘zijn’ 
straat zich erg inzetten voor de sfeer. 
Van de opbrengst van het oud pa-
pier in de buurt wordt steevast een 
aantal feestjes georganiseerd. ,,Het 
is echt om de paar maanden raak”, 
zegt Versteeg. ,,Verder helpen we 
iedereen die hulp nodig heeft.”
Stemmen kan tot 9 augustus 12.00 
uur op de site www.aktueel.nl.

GEZELLIGSTE 
STRAAT
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