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Suikerklontjes zinken naar finaleplaats
INTERVIEW
OBS DE KOOI

Techneuten en dammers
van obs De Kooi uit Eelde
strijden om nationale titel
3

’’

Zo werkt
dat met
techniek.
Je moet op
een heel
andere
manier
denken

Door Annique Oosting
Eelde/Paterswolde Waarmee versier je gemakkelijker meisjes: techniek of dammen? Met beide niet,
weten de dammers en techneuten
van obs De Kooi uit ervaring. "Meisjes snappen niet hoe techneuten
denken", zegt Sietse Dijt (12). Dammen is ook niet echt stoer, vindt
Niels de Jong (11). Het maakt de
jongens uit Eelde weinig uit. Ze
staan in de landelijke finale van de
schooltoernooien techniek en
dammen.
Dat is niet gemakkelijk. De teams
doorliepen al meerdere voorrondes.
Morgen staat techniek op het programma. Sietse, Sven Duitscher
(11) en Thijs Borgheld (12) reizen
dan naar Arnhem om hier de eerste
plek binnen te slepen. "Dat kan",
weet Thijs zeker. "De andere finalisten hadden geluk dat hun bootje
kwam boven drijven. Bij ons verliep
alles volgens plan."
Tijdens de finale moeten de
teams een bootje laten zinken en
na twee minuten moet het weer
boven komen drijven. Sietse: "Het
bootje is een shampooflesje. Daaromheen zit een netje met suikerklontjes. In het water smelt suiker,
waardoor het bootje weer naar boven glijdt." Een heel simpel plan. "Zo
werkt dat met techniek. Je moet op
een heel andere manier denken,
maar dan ligt de oplossing voor de
hand", vindt Thijs.

Sven zit zowel in het techniekals damteam. "Maar voetbal blijft
het leukst", zegt Sven. De techniekfinale is in het openluchtmuseum
van Arnhem. "Hartstikke tof. D’r
zijn daar allemaal proefjes die je
kunt bekijken. Dat vind ik zo leuk
aan techniek, je maakt echt iets",
zegt Thijs. "Dan is dammen maar
saai", voegt Sietse toe.
"Helemaal niet", countert Niels.
"Dammen is moeilijk. Je moet goed
kunnen nadenken." En tussendoor
kun je op Nintendo spelen, zegt

Sven. De damfinale is zaterdag. Behalve Niels en Sven zitten ook Olaf
Tol (10) en Tijmen van der Put (10)
in het succesvolle damteam. "Onze
school stond nog niet eerder in de
finale", weet Olaf. De jongens gaan
voor een plek bij de eerste drie. "We
zijn in de halve finale ook niet eerste geworden. De concurrentie is
nu nog zwaarder", vertelt Niels.
Sven geeft Niels een stomp. "We
gaan voor de titel. Je moet wel in jezelf geloven."
In beide teams zit geen enkel

meisje. "Nee, de meiden doen hier
niet aan", vertelt Tijmen van der
Put. En echt aantrekkingskracht
hebben de sporten ook niet. "We
zijn best wel nerds", vindt Olaf.
Daarom doen de jongens ook aan
voetbal, tennis of gym. "Dan krijg je
een sixpack, hartstikke stoer. Ik wil
later ook niets met techniek of
dammen doen. Ik ga mooi het leger
in", lacht Sven. De andere jongens
weten dat nog niet zo zeker. Thijs:
"Ik wil piloot worden. Dan moet je
technisch aangelegd zijn."

¬ Op de voorgrond het
damteam:
Niels, Tijmen
en Olaf (vlnr.)
en bij de waterbak het
techniekteam
met Sven,
Sietse en Thijs
(vlnr.). Foto:
Peter Wassing

