Frits Schmidt

Dronten in Zeskamp’roes’

Inleiding
Wanneer je met mensen buiten de polder spreekt en je hebt het over
Dronten, dan valt al snel een aantal woorden. Steevast worden dan genoemd
De Meerpaal, de Flevohof en met name door de wat ouderen de
Zeskampspelen. Allemaal zaken die Dronten als jonge gemeente landelijke
bekendheid hebben gegeven. Of liever gezegd die Dronten op de kaart hebben
gezet. Dit artikel gaat
over de Zeskamp, ofwel
beter gezegd Dubbel
Zeskamp - zo luidde de
officiële titel - en de
deelname
aan
het
Twaalfprovinciënspel. We
doen dit o.a. aan de hand
van de door mevr. G.
Rozendal - Dolfsma bijgehouden plakboeken. Vier
boeken heeft zij weten te
vullen met verslagen uit
zowel
regionale
als
landelijke
dagen
weekbladen. Haar collectie berichten bestrijkt de
periode 1969 – 1970. De
tijd dat Dronten meedeed
aan de dubbele zeskamp. Voor de periode 1979 toen meegedaan werd aan het
‘Twaalfprovinciënspel’, konden we gebruik maken van het knipselarchief van
Henk van Bruggen, die als captain beide spelen heeft meegemaakt, de
plakboeken van Joke Sinke en een door de gemeente Dronten opgestelde
brochure. Persoonlijke ervaringen van Gert-Jan van Tilburg, Ko Bensch en van
Jan Griede completeren het geheel.
Al die verslagen geven wel aan hoeveel publiciteit de deelname van Dronten
aan beide spelen gegenereerd heeft. Het door mevr. Rozendal zorgvuldig
bijgehouden werk volgen we op de voet. Het beeld dat eruit voortkomt wordt
gelardeerd met persoonlijke ervaringen van enkele deelnemers en
organisatoren.
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Aanleiding voor het schrijven van dit boekwerkje is de herplaatsing op 23 mei
2008 van de naam ‘Zeskampschuur’ boven de locatie waar de sportploeg in de
periode 1969-1970 oefende.

De dubbele zeskamp
In de zomer van 1969 deed de NCRV een oproep om zich als gemeente aan te
melden voor deelname aan het toen veel bekeken en door de NCRV
uitgezonden televisieprogramma ‘Zeskamp’. Jan Griede, één van de initiators,
legde het idee aan de plaatsvervangend landdrost Van Aalderen voor. Deze
stelde zich met dr. Otto, de landdrost, in verbinding. Inmiddels was deze ook
door anderen benaderd. Het Openbaar Lichaam Zuidelijke IJsselmeerpolders
stelde zich niet afwijzend op. Een probleem daarbij was echter wel dat
uitgegaan werd van één deelnemende plaats per provincie. Volgens deze opzet
zou de polder Flevoland buiten de boot vallen, want die was provinciaal nog
niet ingedeeld. Het is daarom opmerkelijk dat de NCRV de aanvraag van
Dronten toch honoreerde. Nam de omroep al vast een voorschot op
beslissingen, die de politiek nog zou moeten nemen? Zeer zeker niet,
waarschijnlijk heeft de toelating van Dronten meer te maken gehad met het feit
dat er dan sprake zou zijn van een even aantal deelnemers. Dat bood de
mogelijkheid om een dubbele zeskamp te organiseren. Alle provincies zouden
daarbij bij een viertal groepen worden ingedeeld. Elke groep diende het één
keer tegen elk van de andere groepen op te nemen. Voor Dronten betekende
dit, dat er drie keer aangetreden
moest worden. Althans dat gold
voor de sportploeg, want behalve
dat er aan een competitie in sport
en spel werd deelgenomen,
moesten de plaatsen eveneens
een showprogramma verzorgen.
Ook dat zou worden beoordeeld.
De NCRV had in totaal acht
uitzendingen gepland. Zes voor
het afwerken van de competitie,
een eindspel, waarin de hoogst
geklasseerde teams het nog eens
tegen elkaar dienden op te
nemen, en nog een uitzending
waarbij de winnaar van het
eindspel het zou moeten opnemen tegen de winnaar van het vorige seizoen.
De sportploeg mocht uit totaal achttien leden bestaan. Een captain, een denker,
twee marathonlopers, zes dames en acht heren. Zij moesten opdrachten
uitvoeren waarbij het aankwam op kracht, snelheid en behendigheid. Verder

2 | Dronten in Zeskamp’roes’

diende de ploeg drie maal negen vragen op het gebied van actualiteit, sport,
spel en muziek te beantwoorden.
Het onderdeel show bestond uit het maken van een reclamespotje, koorzang,
een spraakwaterval, een modeshow en een toneelstukje. Het laatste moest
bestaan uit het spelen van een keukenscène uit een ander succesvol NCRV
programma ‘Swiebertje’. De eerste uitzending zou op 11 oktober van dat jaar
plaatsvinden.
Het initiatief om deel te nemen was dan wel door een aantal inwoners van het
dorp genomen, maar Dorpsbelang schaarde zich ogenblikkelijk achter de
plannen en het was dan ook deze vereniging die in eerste instantie de
organisatie op zich nam. In de Flevolander werden potentiële deelnemers
opgeroepen zich aan de kassa van De Meerpaal te melden. Voorzien werd dat
in korte tijd veel werk verricht moest worden. Daarom werd ook een speciale
commissie in het leven geroepen bestaande uit Ino Meyer, die de sport voor
zijn
rekening
nam,
Bert
Hoogeveen, die zich over het
showelement zou buigen, en
Siebrand
Bleeker
die
het
voorzitterschap zou bekleden. Hij
werd bijgestaan door Jan Griede
die behalve secretaris ook
penningmeester was en Jan
Kuiper die de PR zou gaan
verzorgen.
De
coördinatie
berustte bij Piet van der Pol.
De commissie ging voortvarend
te werk. Daar verwacht werd dat
de deelname Dronten en dus ook
het bedrijfsleven nogal wat
naamsbekendheid zou opleveren,
werden ondernemers gevraagd de
activiteit met geld of in natura te steunen. Ook de politiek werd benaderd. Het
openbaar lichaam, dat de voordelen van de deelname juist in wist te schatten,
stelde 2500 gulden beschikbaar.
Op 17 september vond de eerste selectie plaats voor de denker. Daarbij ging
men niet over één nacht ijs. Men wilde de beste, dus moesten de verschillende
kandidaten het tegen elkaar opnemen. Uiteindelijk werd dominee Van Noort
winnaar. Zijn uitverkiezing gaf wel aan dat het gehele project binnen de
gemeenschap breed gedragen werd. Overigens ook daarbuiten, want ook
Lelystad voelde zich betrokken bij het geheel.
Inmiddels was toen de sportploeg al begonnen in de schuur van Bendijk aan de
Wisentweg en waren de showdeelnemers in De Meerpaal reeds aan het
oefenen geslagen.
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De prikkel om een goede prestatie neer te zetten, werd nog eens versterkt
toen duidelijk werd, dat de deelname Dronten niet alleen op de nationale kaart
zou zetten, maar mogelijk ook op de internationale. De hoogst geplaatsten
zouden het jaar daarop namelijk ook aan een internationaal toernooi mogen
deelnemen.
Hoe meer de datum van het eerste
treffen naderde, hoe meer de
‘Zeskampkoorts’ in het dorp begon
te gloeien. Dat de bevolking achter
haar ploeg stond, mocht wel blijken
uit het feit dat de deelnemers niet
alleen naar de eerste wedstrijd in
Leeuwarden behoefden af te reizen.
Supporters konden voor f 7,75 met
de bus hun ploeg ondersteunen. Via
de lokale media werden ze
opgeroepen spandoeken te maken met daarop kreten als ‘van noord tot west,
Dronten het best’.
De deelnemers zelf vertrokken de vrijdagavond voor de wedstrijd. Zij moesten
de volgende dag ook bij de repetities aanwezig zijn. Uitgezwaaid door de
bevolking stapten zij vrijdagavond 10 oktober in De Meerpaal in de bus.
Boven verwachting presteerde de ploeg goed. Dronten wist een fraaie tweede
plaats te behalen. Het verschil met de
winnaar, Bolsward, dat min of meer een
thuiswedstrijd speelde, bedroeg slechts
één punt. Deze hoge klassering had men
niet verwacht. De repetitie op die middag
was namelijk voor Dronten dramatisch
verlopen. Men was dan ook maar wat blij
met die tweede plaats en met de
behaalde 23 punten. Moe, maar goed
gestemd kwamen de deelnemers om half
twee ’s nachts weer in Dronten aan. De
ontvangst moet voor hen een deceptie
zijn geweest. De meeste Drontenaren
hadden hun terugkeer niet afgewacht en
lagen inmiddels al op één oor. Alleen uit
Lelystad had een redelijk aantal mensen
de moeite genomen om de deelnemers een hartelijk welkom te bezorgen.
Gesterkt door de uitslag werd direct doorgegaan met de voorbereidingen voor
de tweede ontmoeting. Die zou nog wel enige tijd op zich laten wachten, want
op 3 januari 1970 moest men pas in Doetinchem aantreden.
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De zeskampcommissie trad steeds professioneler op. Wilde men de prestatie,
die in Leeuwarden geleverd werd, evenaren of zelfs verbeteren, dan moest zo
realistisch mogelijk geoefend worden. Dat betekende dat de verschillende
spelonderdelen nagebouwd moesten worden. En dat kostte geld. Gelukkig
verliep door het succes van de ploeg de fondswerving gemakkelijker. Het aantal
contribuanten nam toe.
Hoe minutieus men te werk ging, mag wel blijken uit een door Ino Meyer
aangehaalde anekdote. Hij had de NCRV herhaaldelijk op een onmogelijk
spelelement gewezen. De deelnemers moesten volgens het draaiboek met een
stuk hout tussen de benen zwemmen. Volgens Meyer was dit een onmogelijke
opdracht. Hij vond echter bij de omroep geen weerklank. Bij de repetitie werd
duidelijk, dat Dronten de enige plaats was geweest, waar men dit onderdeel
ook daadwerkelijk in het water had geoefend. Toen bleek ook dat het
inderdaad geen haalbare kaart was. Het spel werd dan ook aangepast.
De professionaliteit blijkt ook uit de strenge
selectie die steeds weer plaatsvond. In de
spraakwaterval ging het om de heren Kuper en
Bos. De keuze zou gemaakt worden door het
publiek en een jury van deskundigen. De zaal gaf
de voorkeur aan de eerste, de jury aan de laatste
persoon. De stemmen staakten. De stem van de
jury gaf echter de doorslag. Bos werd winnaar
van de spraakwaterval.
Wat de modeshow betreft, toonde men toen al
een vooruitziende blik. De opdracht was om de
mode van 2.000 te tonen. Daarbij bleek dat de
Dronter modeontwerpers toen al de stropdas
voor een groot gedeelte hadden afgezworen, dat
tussen de kleding van de man en die van de
vrouw dan nog weinig verschil zou bestaan en
dat ook mannen steeds meer sieraden zouden
gaan dragen.
Terwijl Dronten
zich voorbereidde op
Doetinchem ging de competitie door. Op 6 december werd een tweede ronde
gespeeld. Dronten hoefde daarbij niet in actie te komen, maar uiteraard werd
ook deze uitzending in het dorp goed bekeken. Het ging hier immers om
potentiële concurrenten. Men zag Assen als winnaar uit de bus komen. En wat
belangrijker was, Assen won met een totaal van dertig punten en daarmee
voerde de hoofdstad van Drente het totaalklassement aan. Dronten raakte
hierdoor de tweede plaats kwijt en stond nu derde. Met spanning werd
uitgekeken naar het volgende treffen van 3 januari. Dan zou de sportploeg
opnieuw moeten aantreden. Negen dagen later - op 12 januari - zou dan de
showgroep haar kunnen moeten tonen.
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Het draaiboek op 2 januari week niet af van dat van 10 oktober. Wederom
reisde de sportploeg een dag eerder af. De muziekvereniging ‘Eendracht’ deed
de ploeg uitgeleide. Was Leeuwarden een eendagsvlieg of was Dronten echt
goed? Het antwoord zou in Doetinchem gegeven moeten worden. De
prestaties die de volgende dag geleverd werden, versterkten de gedacht e dat
de Dronter ploeg tot de besten gerekend kon worden. Ja, zelfs de beste was.
Dronten behaalde 29 punten en werd eerste. Ook in de algemene competitie
stond Dronten nu bovenaan. Dat de zeskampkoorts in Dronten door deze
zege tot ongekende hoogte was gestegen, mocht wel blijken uit het feit dat de
overwinnaars bij terugkeer dit maal werden opgewacht door enige honderden
mensen. Om hun triomf te vieren trok men die avond drie flessen champagne
open.
Na de succesvolle optredens van de sportploeg was het de beurt aan de
showgroep. De deelnemers
hadden onder leiding van de
directeur van De Meerpaal,
Bert
Hoogeveen,
hard
geoefend. Ook hier was
weer selectie toegepast. Het
koor bijvoorbeeld was voor
deze gelegenheid speciaal
samengesteld. De zangers
waren
uit
diverse
zangverenigingen afkomstig.
Hun bijdrage zou ruim twee
weken
eerder
in
de
Beatrixhal
in
Utrecht
worden opgenomen om op
zaterdagmiddag 31 januari te
worden uitgezonden. De
door de jury toegekende
punten zouden dan ook pas
bekend worden gemaakt. Indachtig het feit dat men de gemeente op de kaart
wilde zetten, had men gekozen voor het thema: “Dronten het nieuwe hart van
Nederland”.
De uitzending zou op die laatste zaterdag van januari om vier uur ‘s middags
beginnen. De betrokkenheid van de dorpsbewoners bij deze ‘Dubbel Zeskamp’
was zo groot dat het merendeel van de winkeliers via een advertentie liet
weten, dat men die middag omstreeks het tijdstip van uitzending ging sluiten.
Dit om zichzelf en de medewerkers in de gelegenheid te stellen de voor
Dronten zo unieke uitzending te volgen. Dronten zou het die middag moeten
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opnemen tegen Goes. De Zeeuwen zouden de spits afbijten, een half uur later
gevolgd door Dronten. We laten Ko Bensch aan het woord:
Als thema voor onze show kozen wij: "Dronten, het nieuwe hart van
Nederland!" Begonnen werd met een reclamespot met tekst van Frans
Nelisse, gevolgd door een film, gemaakt door de heer De Wijs! Daarna
was het de beurt aan het koor onder leiding van de heer Hullegie, dat het
lied Yesterday ten gehore bracht!
Dronten werd in de Spraakwaterval vertegenwoordigd door de heer
N.Bos, die als onderwerp had: "Hoe wordt men hip !"
Ja, en toen kwam
Swiebertje aan de beurt!
De opdracht was: Schrijf
een scène voor de alom
bekende
tv-serie
Swiebertje en voeg daar
een nieuwe figuur aan
toe! Ik vond dat een
leuke
uitdaging
en
schreef de aflevering:
"Lang lefe de feldwagter"
en introduceerde daarin
als extra figuur "Snuggere
Leentje ", een nichtje van
Malle Pietje!
Omdat Bromsnor zonder dat hij dat zelf wist 25 jaar als veldwachter in
dienst was, had Swiebertje, samen met juffrouw Saartje bij Malle Pietje
een stoel voor de 'jubeldaris", zoals hij
Bromsnor noemde, gekocht. Snuggere
Leentje deed haar naam eer aan door
oom Pietje in verlegenheid te brengen
met haar vraag wat al die "beessies" in
het hout van de stoel deden!
Uiteindelijk kwam Bromsnor in deze
fauteuil, zoals Pietje hem noemde
terecht, kreeg daar door Swiebertje de
door juffrouw Saartje gebakken taart
in de handen gedrukt en zakte
vervolgens pardoes door de zitting van
de door Pietje gegarandeerd "stevige"
stoel heen! Onder het zingen van: Lang
zal hij leven! danste iedereen tenslotte
vrolijk om hem heen!
Ik heb met veel plezier aan deze aflevering gewerkt en smaakte daarbij
het grote genoegen over een paar uitstekende acteurs en actrices te
kunnen beschikken, zoals de heer Massink als Swiebertje, Elsloo als
burgemeester, Van der Zee als Bromsnor, Van 't Hof als Malle Pietje en
de dames Van Dijk en Heuwekemeyer als resp. Saartje en Snuggere
Leentje!

7 | Dronten in Zeskamp’roes’

Joop Doderer, de echte Swiebertje, waardeerde ons stukje met een 10,
waar we terecht heel trots op waren!
Na nog een modeshow, gepresenteerd door mevr. Bekkering, besloot ons
Dronter orkest onze deelname aan de Zeskampshow met het spelen van
de Klarinetten Polka!
Er werd inderdaad een voortreffelijke show neergezet. Uit de score bleek dat
later ook wel. In totaal behaalde de ploeg 401 punten. Goes moest het met
zeventig punten minder doen. Vooral de reclamespot, Swiebertje en het koor
deden het goed. Met deze monsterscore liet Dronten alle andere ploegen ver
achter zich. Het wachten was nu op de scores van vier andere deelnemende
plaatsen waarvan de showprogramma’s nog niet waren uitgezonden,
Dronten stond er dus goed voor. Vol vertrouwen leefde men naar het laatste
optreden van 28 februari toe. Dan was het weer de beurt aan de sportploeg.
Dat de gemeenschap meeleefde, bleek op Valentijnsdag. Bakker Groen
trakteerde in de schuur van Bendijk de daar trainende deelnemers op een taart.
Als één man stond men achter de zeskampploeg. De betrokkenheid was zo
groot, dat activiteiten die op de avond van het laatste treffen gepland stonden,
afgelast of verplaatst werden. Ze laten doorgaan had geen enkele zin, omdat
toch iedere dorpsbewoner die avond aan de buis gekluisterd zou zitten.
Een deel van het succes had de ploeg – zoals al eerder vermeld - te danken aan
het feit dat de verschillende onderdelen minutieus werden nagebouwd, zodat

men zo realistisch mogelijk kon trainen. Een timmerploeg onder leiding van de
bij de ZIJP werkzame Harm Vos, hield zich hier mee bezig. Via sponsoring
kwamen de ervoor benodigde gelden binnen. Niet het alleen realistisch oefenen
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bleek een succesfactor te zijn, maar ook het feit dat voormalige deelnemers
niet automatisch geplaatst werden in de volgende ploeg. Deelname moest
worden afgedwongen. De beide coaches Henk van Bruggen en Jelle van der
Sluis stelden onafhankelijk van elkaar lijstjes op met de namen van de meest
geschikte kandidaten. Beide voordrachten stemden na afloop altijd met elkaar
overeen. Die voortdurende selectie zorgde ervoor dat alleen de besten
geplaatst werden. Drie weken intensief trainen kon daardoor toch nog tot
afwijzing leiden. Bloed en zweet, die in die tijd het oefenen had gekost,
mondden dan soms in tranen uit. Er bestond een ‘Spartaans’ regime. Eenmaal
niet op komen dagen, betekende einde verhaal. Er moest soms onder barre
weersomstandigheden geoefend worden. Maar was het te koud dan was een
plaatselijke ondernemer altijd wel bereid om gratis heteluchtkanonnen af te
staan.
Dan hadden de supporters het gemakkelijker. Zij
hoefden zich alleen maar de longen uit het lijf te
schreeuwen. De NCRV zag dat ook liever dan
dat zij voor het gemak toeters het werk lieten
doen. Tijdens de uitzending had de regie en de
kijker daar last van. Het commentaar van Dick
Passchier werd soms door de toeters overstemd.
Kijkers deden hierover bij de omroep hun beklag.
De meereizende aanhang werd daarom dringend
verzocht tijdens de uitzending geen toeters te
gebruiken. Alleen bij de prijsuitreiking mocht men van het instrumentarium
gebruik maken.
Voor de laatste uitzending die vanuit de Pluimveehal in Barneveld zou
plaatsvinden, stond Dronten met 52 punten en nog één wedstrijd te gaan op de
zevende plaats. Assen stond bovenaan met 79 punten uit drie wedstrijden.
Wanneer Dronten er in zou slagen om twee punten te behalen dan zou het
zich al voor het eindspel plaatsen. In feite ging de organisatie er vanuit dat deze
missie niet meer kon mislukken. Vanuit die zekerheid werden uitnodigingen
rondgezonden om de wedstrijd als gast bij te wonen. Met deze kaart mochten
de genodigden plaatsnemen in het voor Dronten gereserveerde tribunevak. In
totaal waren Dronten achthonderd kaarten toegewezen. Afnemers waren er
genoeg, zodat de prestaties van de ploeg door een flinke supporterschare
zouden worden waargenomen. Allen werden van een rozet voorzien. De krant
kopte: ‘achthonderdvijftig supporters zaterdag in Barneveld, overige bewoners
zitten aan het TV-toestel’.
De dag ervoor - 27 februari 1970 - werd de ploeg volgens protocol om zes
uur door de bevolking en ‘Eendracht’ uitgeleide gedaan. Allen hoopten op een
gunstige uitslag, want dan zou het buitenland lokken. De ploeg bestond uit
coach Ino Meijer, captain Henk van Bruggen, score-girl Mieneke Geluk, denker
ds. C. van Noort, masseur Jo Tennekes, de dames: Ina Steijn, Hilda Zijlma,
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Anneke Kleefstra, Baukje van der Laan, Alie Huis in’t Veld, Bea van Bruggen en
Nel Schut; de heren: Marton Rotyis, Gurbe Veenstra, Hero Veenstra, Gert-Jan
van Tilburg, Henk Dibbits, Bennie Geling, Dirk Hoornsman, Jetse Hartmans, Jan
Rozendal en Wim Nijenhuis; marathonlopers Frans van Eekelen en Floris
Roozendaal en Christ Smulders, die als reserve meeging. De heer P. A. van de
Pol vergezelde de ploeg als algemeen coördinator van de Dronter
dubbelzeskampcommissie.
Het programma werd als vanouds gepresenteerd door de commentator Dick
Passchier, bijgestaan door Barend Barendse met zijn onafscheidelijke geruite
pet en de Belgische scheidsrechter Luc van Nuffel.
Na het credo ‘deelnemers klaar’ volgde het startschot. Wederom kwam
Dronten als winnaar uit de bus. Ook in de eindrangschikking stond Dronten er
goed voor. Met 83 punten in totaal had de ploeg vier punten meer behaald dan
Assen. Bolsward volgde met 71, Hoogland met 65, Alphen aan de Rijn met 64,
een evengroot aantal als Genemuiden, Helmond met 63, Goes met 61,
Wieringermeer en Stadskanaal met elk 53, Rheden met 49 en Valkenburg met
47 punten sloot de rij.

Nu was het wachten op de beoordelingen van de showbijdragen van de nog
resterende twee ploegen. Die van Assen en Hoogland waren inmiddels al op de
buis geweest. Beide moesten genoegen nemen met een puntenaantal beneden
de vierhonderd, zodat zij de positie van Dronten niet meer konden bedreigen.
In ieder geval was duidelijk dat Dronten deel zou nemen aan het eindspel dat in
Leiden gespeeld zou worden. Maar Dronten wilde ook voor de bonus gaan,
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want zou de eerste plaats ook op showgebied behouden blijven dan zou de
ploeg met de als tweede geklasseerde nogmaals een show mogen maken. Deze
zou weliswaar in zwart-wit worden opgenomen, maar voor de showploeg zou
het een erkenning zijn voor de geleverde grootse prestatie.
Bij terugkeer van de sportploeg werden
de deelnemers in De Meerpaal onthaald
op toespraken waaronder die van de
landdrost Otto. ‘Eendracht’ en de
boerenkapel uit Swifterbant zorgden voor
de muzikale omlijsting. Naast taart en
bloemen kregen alle deelnemers ook nog een diner aangeboden. Captain Henk
van Bruggen schreef het succes toe aan de training en de inzet van de mensen.
Bovendien roemde hij de inspanning van de zeskampcommissie, die er voor had
gezorgd dat de ploeg kon oefenen door de proeven na te laten maken. Hij
roemde de samenwerking. Als grote verrassing verscheen de ploeg op het
grote scherm. De spelers konden hun eigen verrichtingen nu zelf eens op het
doek zien. De hoogtepunten van de avond waren namelijk opgenomen. Ze
keken niet alleen, zo’n tweeduizend Drontenaren en Lelystedelingen – want
ook hier had men met de ploeg meegeleefd - hadden zich na de wedstrijd naar
De Meerpaal gespoed om hun ‘helden’ te onthalen.
Ook daarna bleef het niet stil. Zo wijdde het weekblad ‘Prinses’ een artikel aan
de ploeg. Op 11 maart schoven alle deelnemers aan voor het diner. Drie dagen
later waren ze als gast aanwezig op de feestavond van A.S.V.D in De Meerpaal.
Daar konden ze getuige zijn van het optreden
van vader en dochter Alberti.
Het bedrijfsleven schonk de ploeg 800
gulden. Inmiddels werden de voorbereidingen
getroffen voor het buitenlandse avontuur. Op
dinsdag 9 juni zou de ploeg per vliegtuig
vertrekken. Op woensdagavond 10 juni zou
dan de uitzending vanuit het Italiaanse Como
plaatsvinden. De zeskampcommissie stelde
pogingen in het werk om een chartervlucht
te organiseren. Belangstellenden konden voor
200 gulden mee. De vlucht was inclusief de
reis van en naar Schiphol, een maaltijd en een
toegangskaart. In Como zou Dronten het
moeten opnemen tegen ploegen uit Italië,
Zwitserland, België, Duitsland, Frankrijk en Engeland. Onmiddellijk na afloop
zou men via Milaan terugvliegen.
Maar voordat de ploeg naar Italië zou afreizen, moest men eerst nog op 25
april het opnemen tegen de vijf andere best geklasseerde steden. Inmiddels
waren de uitslagen van het showgedeelte ook binnen. Geen enkele plaats had
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de prestatie van Dronten weten te overtreffen. Ook hier was Dronten dus
eerste geworden. Rheden kwam bij dit onderdeel als tweede uit de bus. Als
winnaar van het showgedeelte mocht Dronten dus een half uur TV vullen. De
uitzending ervan stond in augustus of september gepland. Iedere Drontenaar
mocht daartoe ideeën aanleveren.
De financiële bijdragen bleven binnenstromen. Dat was ook wel nodig, want
het nabootsen van de proeven was nogal kostbaar. Het draagvlak voor de
deelname aan de zeskamp leek echter wel wat te tanen. Zo waren er voor de
wedstrijd in Leiden 500 kaarten beschikbaar. Supporters konden voor een
tientje met de busonderneming Flevodienst mee. De toegangsprijs van drie
gulden was daarbij inbegrepen. Waarschijnlijk werd het een en ander nogal
prijzig gevonden want op 16 april was nog maar de helft van de kaartjes
verkocht. Ook voor de chartervlucht naar Como was weinig belangstelling,
zodat deze moest worden afgeblazen.
Inmiddels was de training voor Leiden al weer van start gegaan. De kandidaat
deelnemers moesten voordat ze tot de ploeg werden toegelaten, zoals in
Dronten gebruikelijk was, het eerst tegen elkaar opnemen. Dat de selectie
bijzonder streng was, blijkt wel uit het feit dat maar zes deelnemers konden
zeggen dat zij aan alle drie wedstrijden deel hadden genomen. Eén van hen was
de denker ds. Van Noort.
De professionele benadering ging gepaard met stijgende kosten. De
zeskampcommissie vroeg bij de landdrost een subsidie van 7.000 gulden zijnde
het tekort dat geraamd was voor de deelname van de ploeg aan de wedstrijden
in Leiden en aan die in Como. Het dagelijks adviescollege kon zich in dit bedrag
vinden. Daarmee waren niet
alle
kosten
gedekt.
Particulieren, bedrijven etc.
zouden een even groot bedrag
moeten opbrengen. Al eerder
had de commissie een subsidie
van 2.500 gulden toegekend
gekregen.
Op vrijdag avond 24 april
reisde de ploeg bestaande uit
28 personen naar Leiden af.
De prestaties waren goed,
maar niet goed genoeg.
Dronten moest genoegen
nemen met een tweede plaats achter Alphen aan de Rijn. De ploeg had zeven
punten achterstand op de winnaar die 32 punten had weten te vergaren. Het
hield in dat niet Dronten, maar Alphen aan de Rijn het zou mogen opnemen
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tegen de winnaar van het vorige jaar, Aalten. Later zou de winnaar van Leiden
ook Aalten verslaan.
De verrichtingen van de ploeg waren volgens Het Parool door bijna vijftig
procent van de Nederlandse bevolking bekeken. Een ongekend hoog kijkcijfer,
zeker als men het vergelijkt met de cijfers van tegenwoordig.
Moegestreden kwam men rond middernacht in De Meerpaal aan. Assen en
Bolsward waren meegereisd. De teleurstelling was voor een deel al weer
verwerkt en weggedronken. Samen met de ploeg uit Assen, die derde was
geworden en de ploeg van Bolsward die beslag had weten te leggen op de
vierde plaats werd met een grote polonaise in De Meerpaal de feestelijkheden
afgesloten. De pesterij van Drontenaren die eerder de mascotte van Assen –
Bartje – hadden geroofd, was door die ploeg tijdens het feest al snel vergeten.

Een week later maakte men zich al weer op voor Como. De deelnemende
heren moesten op 5 mei ’s avonds om zeven uur bij de Maa de maten laten
opnemen voor het kostuum dat gedragen zou worden. Op zes juni om 1 uur
vertrok de ploeg vanuit De Meerpaal. Wederom werden de deelnemers
muzikaal uitgeleide gedaan door ‘Eendracht’. De firma’s De Maa en Bloemberg
had hen allen in uniforme kledij gestoken.
Ook internationaal kon Dronten meekomen. In Como werd met 36 punten
een vierde plaats behaald. Vier punten achter de winnaar - Italië. Duitsland en
Zwitserland legden respectievelijk beslag op de tweede en derde plaats. Het
weerhield de ploeg er niet van om ook in Como een feest aan te richten.
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Uiteindelijk bleken de 36 punten niet genoeg te zijn voor het eindspel van ‘Spel
zonder grenzen’. De Nederlandse deelnemer die het hoogste aantal punten zou
weten te vergaren, zou ons land bij het slottreffen in Verona mogen
vertegenwoordigen. Het was wederom Alphen aan de Rijn, dat 40 punten had
weten binnen te halen, dat Dronten van die plaats wist af te houden. Ook in
Verona sloeg Alphen aan de Rijn geen gek figuur. Het wist daar beslag te leggen
op de tweede plaats.
Tot slot laten we Gert-Jan van Tilburg een deelnemer aan het woord. Zijn
ervaringen spreken voor zich en vormen een bevestiging van het voorafgaande.
Wat een geweldige ervaring die
zeskamptijd. Het is nu zowat 40 jaar
geleden dat ik deelnemer was in de
zeskampploeg van Dronten.
Als twintigjarige en nog thuiswonend,
pas neergestreken in deze nieuwe
polder, attendeerde de plaatselijke
volleybaltrainer mij aan een oproep
voor sportievelingen om je op te geven
voor een zeskampploeg.
Het feit dat je hier nieuw was en nog
weinig mensen kende was voor mij de
reden om me aan te melden. Al heel
snel werd mij duidelijk dat het niet zo
maar een spelletje was.
Er volgde een goed georganiseerde
selectieprocedure om zo de beste
ploeg te kunnen formeren. Vaak moet ik nog denken aan het feit dat we
zo fanatiek waren dat je zeven dagen in de week ging trainen om te
zorgen dat je er maar bij kwam.
De sfeer waar de organisatie aan bouwde
was heel bijzonder er ontstond namelijk een
heel sterk groepsgevoel met een enorme drive
om de beste te willen zijn. De wedstrijden zelf
waren gewoon belevenissen waarbij je elkaar
steunde en hielp om tot de maximale
prestatie te komen. Achteraf is het ook wel
aardig om te kunnen vaststellen dat wij toen
de wedstrijden niet als entertainment zagen,
want daar waren ze tenslotte toch voor
opgezet,
maar
als
bloedserieuze
sportwedstrijd beleefden.
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Kosten nog moeite werden gespaard om de ploeg in topconditie te krijgen
ik herinner mij dan ook een situatie waarbij ik de avond voor de wedstrijd
met de generale behoorlijk geblesseerd raakte, fysiotherapeut en dokter
werden erbij gehaald om mij weer startklaar te krijgen.
Ook de roof van de mascotte van de ploeg uit Assen, de beroemde Bartje ,
is een niet te vergeten moment. De ploeg uit Assen dreigde met
terugtrekking als Bartje niet weer boven water kwam.
Onvergetelijk was ook dat je als ploeg met de bus terugkwam en dan De
Meerpaal in reed die volgestroomd was met enthousiaste supporters uit
Dronten die stonden te juichen en te klappen omdat we kampioen waren
geworden van Nederland en mee mochten gaan doen aan “het spel
zonder grenzen”.
Met zijn allen in het vliegtuig naar Como in
Italië met het gevoel of dat je je land gaat
verdedigen. Er zijn spelonderdelen die ik nu nog
steeds voor me zie en de spanning kan voelen.
Terugkijkend kan ik zeggen dat de hele zeskamp een onuitwisbare periode
in mijn leven is waar ik nog zeer vaak aan terugdenk en het dan ook
geweldig heb gevonden dat we de naam op de zeskampschuur opnieuw
hebben mogen onthullen en op deze wijze voor geschiedenis bewaard zal
blijven want Dronten hebben we beslist mee op de kaart gezet.

Het Twaalf Provinciënspel
Nog eenmaal deed Dronten aan een soortgelijk treffen mee. In 1979 ter
gelegenheid van de herdenking van de Unie van Utrecht vond het Twaalf
Provinciënspel plaats.
De deelname van Dronten was wederom niet
vanzelfsprekend. Al was het alleen maar vanwege
het feit dat de polder nog steeds niet provinciaal
ingedeeld was. Officieel was er nog geen sprake
van een provincie. Maar opnieuw werd op de nog
komende ontwikkelingen een voorschot genomen. Ook Flevoland mocht een
ploeg leveren. De toenmalige directeur van De Meerpaal, Bert Hoogeveen had
de organisatoren weten te overtuigen dat ook voor de IJsselmeerpolders plek
moest worden ingeruimd. En daarmee doemde meteen een tweede probleem
op. Er was nog een andere gegadigde. Ook Lelystad wilde deelnemen.
Onderling moest dus eerst uitgemaakt worden welke ploeg de ‘provincie’
mocht vertegenwoordigen. Aanvankelijk was men in Dronten wat sceptisch. De
in de jaren 1969 en 1970 behaalde resultaten konden - zo was het gevoel, en
de pers verwoordde het ook zo
- nooit geëvenaard worden. De
gemeenschapszin van toen zou – zo was de inschatting – tien jaar later niet
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meer opgebracht kunnen worden. Daarmee werd in feite uitgesproken dat
Dronten in tien jaar tijd aan gemeenschapszin had ingeboet.
Dat bleek een vergissing. Vooral toen Dronten Lelystad in een rechtstreeks
treffen met duidelijke cijfers versloeg, herleefde in korte tijd de ‘zeskamproes’.
Op zaterdag 20 januari 1979 hadden de beide ploegen elkaar getroffen in De
Meerpaal. Van de tien onderdelen won Dronten er acht. Daarmee verzamelde
de ploeg in totaal 38 punten. Voor Lelystad bleven er 32 over. Om kwart over
acht ’s avonds ging de wedstrijd van start, nadat eerst het 1500 koppen tellende

publiek door de muziekvereniging Eendracht en de drumband Lelystad was
opgewarmd. Onder hen ook burgemeester Van Veldhuizen en landdrost
Lammers. Het eerste onderdeel, de blokkenrace, waarbij blokken zonder ze
met de hand aan te raken meegenomen moesten worden, werd door Dronten
gewonnen. De enige methode om de blokken te transporteren was door ze
tussen twee ploegleden stijf tegen elkaar aangedrukt te houden. Helaas voor
Lelystad lieten de deelnemers van die plaats de blokken onderweg twee keer
vallen. De eerste vier punten voor Dronten waren binnen. Ook het ringsteken
en de strandballenrace eindigden in winst. De overallrace leek voor Dronten in
een débacle te eindigen, omdat de Dronter deelnemers meer tijd nodig hadden
voor het aantrekken en uitdoen van de overall dan de ploeg uit Lelystad, maar
opnieuw sloeg voor Lelystad het noodlot toe. De blokken, die hierbij vervoerd
moesten worden, gleden weg. Hierdoor wist Dronten wederom als eerste de
finishlijn te overschrijden. Spannend werd het nog bij het kogelstoten. Dronten
had vooraf getekend voor een afstand van tien meter. Zou die afstand niet
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gehaald worden dan zou Dronten op dat onderdeel geen punten binnen halen
en zou Lelystad zo maar vier punten kunnen bijgeschreven krijgen. De drie
deelnemers uit Dronten wisten echter een totale afstand van 33 meter te
overbruggen en daarmee werd het van te voren opgegeven doel ruimschoots
behaald. Na eveneens de kruiwagenrace gewonnen te hebben, was de positie
van Dronten zo comfortabel dat zelf na verlies van het laatste onderdeel of de
uitsluiting ervan de winst Dronten al niet meer kon ontgaan. Dat deze
palletrace verloren werd, deed er dan ook niet meer toe.
De Dronter ploeg was in De Meerpaal in zijn sterkste opstelling verschenen.
Eén van de ploegleden was door medewerking van haar werkgever toch nog op
tijd gearriveerd. Voor Joke Sinke (Rademakers) was zelfs een in Hardenberg te
spelen korfbalwedstrijd verzet. Zonder slag of stoot was dat niet gegaan. ASVD
wilde haar aanvankelijk niet afstaan. In een aan de trainingsgroep gericht
schrijven, waarin dit aan de coach Van Bruggen
werd meegedeeld, werd echter ook een alternatief
geboden. Als de groep er in zou slagen om de
korfbalwedstrijd naar een andere datum verzet te
krijgen, dan kon Joke meespelen in het treffen met
Lelystad en kon men bovendien op de toejuichingen
van de rest van het korfbalteam rekenen. Wat toen
volgde, was heel wat overleg. Zelfs het in Zeist
gezetelde bondsbestuur van de korfbalbond had er
aan te pas moeten komen.
De captain Henk van Bruggen was uiteraard dik tevreden met de overwinning
op Lelystad, maar in gedachten was hij al weer bezig met het op 19 mei in
Utrecht plaatsvindend festijn. Hij had wel geleerd dat de ploeg langer bij elkaar
moest zijn. Bij de Lelystedelingen was dat namelijk wel het geval geweest,
vandaar dat zij bij de palletrace met de eer gingen strijken. Coach Ino Meyer
had winst wel verwacht, maar niet de overmacht waarmee het gebeurde. De
ploeg had vanaf 5 januari geoefend in de groene loods aan De Noord (tussen
het gemeentehuis en de meubelzaak Van Veen). Uiteindelijk werden twintig
personen geselecteerd. Vijftien van hen (vijf vrouwen en tien mannen) zouden
de uiteindelijke ploeg vormen, die het tegen Lelystad zou moeten opnemen. De
uitverkorenen waren: Anja Bosch, Joke Sinke (Rademakers), Joke van Rooyen,
Wanda Veenstra en Carla van Eck. Bij de heren waren dat: Martin van
Arendonk, Harry Cornelissen, Benny Geling, Henk Oosterhof, Albert Paarhuis,
Hans van Rooyen, Martin Rotyis, Ko Wisse, Piet Wisse en Hero Veenstra.
Reserves waren: Harm de Jong, Ronald Niels, Arnold Michielsen, Zoja Kooi en
Lucy Wisse.
Martin Rotyes, Hero Veenstra en Benny Geling waren oudgedienden. Zij
hadden ook in 1970 deel van de ploeg uitgemaakt.
Terwijl Dronten Utrecht zag gloren, tekende Lelystad nog wel bezwaar aan.
Dronten had met het officiële materiaal kunnen oefenen. De kritiek werd
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afgewezen. Men had ook Lelystad aangeboden om de avond ervoor in De
Meerpaal te komen trainen, maar van dat aanbod was geen gebruik gemaakt.
Bovendien was een aantal spelonderdelen ook al eens in de - het jaar tevoren
gehouden - poldertweekamp gebruikt. De verschillende spelonderdelen waren
bovendien zo eenvoudig, dat een ieder ze ook met eigen gemaakt materiaal had
kunnen inoefenen. Het protest mocht dan ook niet baten.
Op donderdag 1 februari werd met de deelnemers aan de hand va n de video
opnames in de VLOD studio de wedstrijd nog eens geanalyseerd. Daarna
vertrok het hele gezelschap naar de Trim-Inn om daar onder genot van een
hapje en een droogje nog eens gezellig na te praten. Een en ander wel voor
eigen rekening. Natuurlijk vormde de deelname aan het ‘Twaalfprovinciënspel’
de hoofdmoot van de gespreksstof, want Dronten maakte zich inmiddels op
voor de spelen in Utrecht. Ook het gemeentebestuur zag z’n kans schoon. De
gemeente was bereid het tekort dat de begroting van de commissie liet zien
zo’n 4.200 gulden voor haar rekening te nemen. Iets meer dan 1.500 gulden van
dit bedrag was nodig om de trainingspakken te bekostigen. Deze zouden
overigens eigendom van de gemeente blijven, zodat ze ook later voor andere
festiviteiten benut konden worden. De dekking voor dit bedrag werd gevonden
in de post ‘promotie’, die overigens onvoldoende groot was, zodat deze eerst
uit de post onvoorzien opgehoogd moest worden.
Het gemeentebestuur schatte de promotionele waarde van de deelname wel
goed in. In een brochure afficheerde het zich als volgt:
‘Dronten: jonge gemeente volop in beweging’
Dronten vindt u midden in de groene polder Oostelijk Flevoland. De
gemeente - waartoe ook de woonkernen Biddinghuizen en Swifterbant
behoren - is nog dermate jong dat de geschiedenis in een notendop kan
worden samengevat.
In 1957 viel de polder droog. Vijf jaar later verwelkomde Dronten de
eerste bewoners en per 1 januari 1972 werd Dronten officieel een
zelfstandige gemeente met een oppervlakte van maar liefst 35.000 ha,
qua oppervlakte de op één na grootste gemeente van Nederland.
In dit relatief korte bestaan hebben de Drontenaren bepaald niet stil
gezeten. De royale voorzieningen binnen de gemeente op velerlei gebied
(onderwijs, gezondheidszorg, welzijn, sport en recreatie) hebben Dronten
een uitstekende naam als woongemeente bezorgd. Als gevolg van een
actief acquisitiebeleid hebben zich bovendien vele bedrijven in Dronten
gevestigd, hetgeen belangrijk is voor de werkgelegenheid, zeker met het
oog op de toekomst. Dronten is opmerkelijk jong. De gemiddelde leeftijd
schommelt rond de 26 jaar. Globaal genomen zit half Dronten nog op
school en de gemeente doet er alles aan om arbeidsplaatsen zeker te
stellen voor deze schoolgaande generatie.
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Momenteel bedraagt het aantal inwoners 19.000, waarvan zo'n 10.000 in
Dronten zelf. Het beleid is erop gericht dat de gemeente over twintig jaar
ca. 35.000 inwoners telt. Bewust koos men voor een gematigde groei, ten
einde een goede
opvang van nieuwe
bewoners te kunnen
waarborgen.
In de aanhef van dit
artikel stond het al:
Dronten is volop in
beweging.
Bijna
iedereen doet aan
sport
of
is
anderszins
actief.
Dankzij
de
plaatselijke pers en de lokale omroep VlOD is er sprake van een goede
communicatie. Grote plannen verkeren in een vergevorderd stadium.
Vrijwel tegelijkertijd zal worden gestart met de bouw van een
gemeentehuis, een grote uitbreiding van het winkelcentrum, een overdekt
zwembad en de nieuwe wijk Dronten-zuid, waar tot de eeuwwisseling zo'n
3000 woningen zullen worden gebouwd.
Waarom doet Dronten mee aan het Twaalf Provinciënspel?
Het antwoord op de vraag is eigenlijk
vanzelfsprekend. In de eerste plaats is
Dronten geen onbekende in sferen van
zeskampspelen. Bovendien is voor de
dynamische samenleving deelname aan een
spel zoals nu is opgezet een uitdaging.
Aanvankelijk werd door de organisatoren
overigens gedacht aan elf provincies. Daarbij
bleef Flevoland buitenspel staan. Met een
vlotte reactie wist men te bereiken dat het
spel alsnog als Twaalf Provinciënspel werd
opgezet.
Dronten plaatste zich voor Utrecht door in een tweekamp met Lelystad
overtuigend te winnen. De inzet van de Drontense ploeg is optimaal
geweest. De verwachtingen zijn dan ook hoog gespannen.
Die verwachtingen moesten wel waar gemaakt worden. Dat betekende dat
Dronten met een sterk team voor de dag moest komen. In principe werd
geoefend met dezelfde groep die ook van Lelystad had gewonnen. Carla van
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Eck, Joke Sinke (Rademakers), Wanda Veenstra, Lucy Wissen en Zoja Kooi als
reserve vormden de damesgeleding, Martien van Arendonk, Harry Cornelissen,
Henk Oosterhoff, Albert Paarhuis, Hans van Rooyen, Hero Veenstra, Ko
Wisse, Johan Sloetjes en Laurens Graven als reserve vormden het
herengedeelte. Coach was als vanouds Ino Meyer, captain Henk van Bruggen en
de verzorging was in handen van Joop Tennekes. De zakelijke leiding berustte
bij Siebrand Bleeker.
Wie waren nou die ‘gladiatoren’?

1. Ko Wisse, Biddinghuizen, oud 20 jaar.
Hij werd geboren in Kamperland
(Zeeland) en woonde sinds 1966
aan
de
Alikruikweg
te
Biddinghuizen. Hij volgde de Lagere
en Middelbare Agrarische School en
was van beroep landbouwer op het
bedrijf van zijn familie. Zoals bij
zovelen van zijn ploeggenoten lagen
ook Ko's hobby's voornamelijk op
het sportieve vlak. Zo speelde hij zowel zaal- als veldvoetbal. Het eerste deed
hij bij de Eagles, op het veld was hij actief bij de Biddinghuizer Algemene
Sportvereniging. Bij deze vereniging beoefende hij ook de tennissport, terwijl
ook waterskiën tot zijn favoriete hobby's behoorde. Evenals diverse andere
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leden van de Dronter ploeg werd ook hem via de sportverenigingen gevraagd
zich voor de tweekamp met Lelystad beschikbaar te stellen. Een kennismaking
die zo goed beviel dat hij zich ook direct weer aanmeldde voor het spel in
Utrecht.
2. Harry Cornelissen, Dronten, oud 25 jaar.
Getrouwd en vader van een dochter. Hij werd geboren in Marknesse en
woonde vervolgens nog in twee andere dorpen in de Noordoostpolder: Espel
en Ens. Zestien jaar daarvoor was hij naar Dronten gekomen, al werd deze
periode onderbroken door twee jaartjes Slagharen.
Van beroep was Harry algemeen medewerker van een landbouwcoöperatie te
Dronten. Op het sportieve vlak was voetbal zijn grootste hobby; hij was in
deze sport actief bij de SC Lutten, nog een uitvloeisel van de periode dat hij in
Slagharen woonde.
Hij was toen echter bezig aan zijn laatste seizoen bij deze vereniging; in juni
1979 hoopte hij de gelederen van het Dronter ASVD te komen versterken.
Zijn tweede hobby was de vrijwillige brandweer; sinds 1 januari van dat jaar
was hij bezig met een opleiding die ertoe moest leiden dat hij het korps van
Dronter spuitgasten kon versterken. Op 23 mei zou hij hiervoor examen
moeten doen, slechts enkele dagen dus na het "eindexamen" van het Dronter
team in Utrecht.
Toen in Dronten het team voor de tweekamp met Lelystad samengesteld
moest worden, had hij zich gewoon maar aangemeld. "Het had met sport te
maken, dus had hij gedacht: ik probeer het gewoon".
3. Martien van Arendonk, Dronten oud 20 jaar.
Hij was een geboren en getogen
"Flevolander". Zijn wieg stond twintig
jaar daarvoor in Roggebotsluis, destijds
- 1959 - nog de enige nederzetting op
de bodem van het nog maar kort
tevoren
drooggevallen
Oostelijk
Flevoland. In 1979 woonde Martien op
een boerderij nabij Dronten.
Hij ging vanuit de polder drie jaar lang
dagelijks naar school in Amersfoort
(MAVO) en vervolgens twee jaar naar
Kampen (HAVO). Ook in 1979 trok hij
dagelijks Flevoland uit, naar de andere
polder, de NOP, waar hij in Emmeloord de Middelbare A grarische School
bezocht. Als hobby noemde hij "alles wat met sport te maken heeft".
Actief was hij daarbij op drie fronten: als zaalvoetballer bij de Ketelbinkies, als
hockeyer bij de MHC Flevoland, terwijl hij ook nog tennis speelde (bij de ATC
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Dronten). Toen via de sportverenigingen een oproep werd gedaan om
kandidaten te krijgen voor de zeskampploeg kwam het verzoek om mee te
doen van twee kanten op Martien af: zowel van hockey als van tennis.
4. Hans van Rooyen, afkomstig uit Dronten, was met zijn 36 jaar de “Nestor”
van de ploeg. Min of meer bij toeval was hij in het gezelschap verzeild geraakt.
Toen namelijk de selectieprocedure een aanvang nam om het team samen te
stellen dat in een tweekamp met Lelystad een "toegangsbewijs" voor het
"Twaalf Provinciënspel" moest veroveren, ging hij met zijn vrouw Joke mee,
toen deze zich wilde opgeven. Hans zag toen iets van de training en vond het
leuk en dacht "ik kan eigenlijk ook best wel meedoen".
In Utrecht zou hij een soort thuiswedstrijd spelen, "Want mijn hele familie
woont in de omgeving". Hans van Rooyen werd geboren in Langbroek, woonde
later in Bunnik en Oudijk en sinds twee jaar in Dronten. Van beroep was hij
salesmanager bij een pharmaceutisch bedrijf in Woerden (diergeneesmidde len). Voor dit bedrijf bestreek hij het rayon noord- en oost-Nederland. In zijn
vrije tijd deed hij aan karate bij de sportvereniging Jetze van Dijk in Kampen.
Ook squash beoefende hij vrij intensief (tweemaal per week), terwijl zijn andere
hobby's vissen en trimmen waren.
5. Henk van Bruggen, Dronten, oud 40 jaar.
De captain, was evenals zijn beide collega's, een "oude rot" in het
zeskampgebeuren. Toen in 1970 het Dronter team successen vierde in zowel
het nationale zeskampspel als internationaal in het "Spel zonder grenzen", was
hij ook al aanwezig als captain, een functie die hij toen samen met Jelle van der
Sluis vervulde. Van Bruggen woonde al zo'n tien jaar in Dronten. Van beroep
was hij adjunct-directeur van de MAVO 't Lichtschip in Dronten. Aan deze
school gaf hij lessen gymnastiek, wiskunde en handel.
Volleybal en skiën waren z'n grote hobby's. Wat het volleybal betrof, was hij
trainer van Maco-Reflex in Kampen, in deze omgeving het hoogst spelende
volleybalteam. Skiën beoefende hij enthousiast; ook in deze tak van sport was
hij actief als trainer, namelijk bij de skivereniging in Flevoland. Wat het "Twaalf
Provinciënspel" betrof, hield hij zich enkel bezig met alles wat met de ploeg te
maken had, maar beslist niet met de organisatie er omheen.
Zijn bemoeienis was "alleen maar" dat het team zo goed mogelijk voorbereid
aan de start zou verschijnen; dat betekende een intensieve training.
6. Henk Oosterhoff werd 26 jaar geleden geboren in Lochem (uit twee Friese
ouders). Van 1955 tot 1975 woonde hij in Halle (Achterhoek) en bezocht
MULO, HBS-B en Pedagogische Academie in Doetinchem. Na afloop van de
laatstgenoemde studie kreeg hij in 1975, naar hij zelf zei, "vrij gemakkelijk" een
baan in Biddinghuizen, waar hij les gaf aan de vierde klas van de basisschool "De
Akkerwinde".
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De sport nam in zijn leven een belangrijke plaats in: hij was voorzitter van de
afdeling volleybal van BAS, speelde in het eerste team van deze afdeling en was
trainer/coach van het derde dames team.
Eveneens bij BAS beoefende hij de tennissport (recreatief). Tot zijn andere
hobby's behoorden schaatsen, skiën en zeilen
(vooral op grotere schepen, zoals tjalken, op
het IJsselmeer). Ook voor de wat
avontuurlijker sporten voelde hij veel: ooit
had hij parachute gesprongen, hij was van
plan in 1979 voor de derde maal deel te
nemen aan "Vlieg er eens uit" van de Tros en
wilde ooit nog eens in de bergen gaan
"drachenfliegen". Bovendien ging hij ieder jaar
naar Friesland om aan het flierljeppen deel te
nemen (in 1978 werd hij bij de Friese
kampioenschappen in de C-Rlasse eerste met
een sprong van 14.08 meter, een persoonlijk
record).
7. Carla van Eck was een negentienjarige Drontense. Ze was Amsterdamse van
geboorte, woonde later een tijdlang in Zwolle en al weer zo’n jaar of dertien in
Dronten. Carla was ongehuwd en van beroep serveerster in een caférestaurant-bar. Haar hobby's lagen op het sportieve vlak. Zwemmen was iets
dat ze puur uit liefhebberij graag deed.
Ook turnen deed ze graag; in het verleden deed ze voor ASVD mee aan de
nodige wedstrijden. Op het moment was ze als handbalster actief bij de
Dronter Algemene Sportvereniging. Via dit handbal was ze ook terecht
gekomen bij het "Twaalf Provinciënspel". Toen namelijk de ploeg voor de
tweekamp uit Lelystad samengesteld moest worden, werd via de diverse
sportverenigingen in de gemeente een oproep gedaan om de leden op dit
zeskampachtige gebeuren te attenderen. Zo hoorde Carla ervan en zo kwam
ze ook bij de selectie: eerst voor het duel met Lelystad, nu voor het grote
gebeuren in Utrecht.
8. Siebrand Bleeker, Dronten, 43 jaar.
Ging mee naar Utrecht als zakelijk leider. Een functie die daar het nodige
"regelen op de achtergrond" zou inhouden. Hij moest zorgen dat iedereen
overal op tijd was, de ploeg begeleiden als coach en captain een vergadering
moesten bijwonen, en had als taak eventueel op het laatste moment nog
noodzakelijke attributen aan te slepen. Als winkelier was hij in 1962 vanuit
Zwolle naar Dronten gekomen. Evenals Meyer en Van Bruggen was ook hij in
1970 al betrokken bij het Dronter zeskampgebeuren, namelijk als voorzitter
van de zeskampcommissie.
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Op een speelse manier bezig zijn met de samenleving was een hobby van hem.
Vandaar dat hij zich destijds direct inzette voor de zeskamp. Daarnaast was hij
ook erg actief binnen het carnavalgebeuren in Dronten. Het bijhouden van
plakboeken over deze evenementen behoorde al eveneens tot zijn hobby's,
terwijl hij daarnaast graag in een boek dook.
Op sportief gebied was hij vroeger actief in de volleybalsport; in 1979 was hij
een enthousiast tennisspeler bij de ATC Dronten, de vereniging die hij destijds
mee hielp oprichten.
9. Ino Meyer, Dronten, oud 38 jaar.
Trad op als coach, een functie waarin hij in de loop der jaren ook al de nodige
ervaring had kunnen opdoen, aangezien hij in 1970 al van de partij was.
Van beroep was hij commissionair in graszaden en conserven, waarbij hij zich
onder meer bezighield met de verkoop van deze producten. Ino Meyer
woonde sinds 1964 in Dronten; hij kwam toen vanuit de Noordoostpolder
naar wat toen het "nieuwste land" in Nederland was.
Zijn hobby's waren onder meer tennissen (bij de ATC Dronten) en voetballen
(bij ASVD) en paardensport. Hoewel hij in deze laatste sport niet meer actief
was als ruiter besteedde hij er nog erg veel tijd aan, onder meer via de
wedstrijdcommissie van het Hippisch Centrum te Dronten. In deze commissie
kon hij zich uitleven op het gebied van een andere hobby: organiseren.
10. Joop Tennekes, Dronten, 40 jaar oud.
Zou in Utrecht het Dronter team ter zijde
staan als verzorger/masseur. Evenals de
overige begeleiders was hij ook een oude
bekende uit het Dronter zeskampverleden;
negen jaar geleden was hij ook al present
om er voor te zorgen dat de teamleden
soepel gemasseerd aan de start verschenen.
De 40-jarige Drontenaar was van beroep
chef-badmeester. Hij werd geboren in
Kampen,
woonde
vervolgens
in
Roggebotsluis en in 1979 al weer zo'n
zeventien jaar in Dronten.
Naast de duivensport was de sportmassage
een van zijn grootste hobby's; vanuit deze
hobby werd hij als verzorger betrokken bij
het Dronter zeskampgebeuren.
Als allergrootste hobby noemde hij echter het Dronter zwembad en de
activiteiten daarin.
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11. Lucy Wisse was bij de dames de enige die niet in Dronten woonde, maar in
Biddinghuizen. Ze was 21 jaar daarvoor in Anloo in Drenthe geboren; het gezin
Wisse verhuisde diverse malen en kwam in 1968 terecht in Biddinghuizen.
Lucy volgde in Dronten de MAVO en vervolgens in Meppel de kleuterkweek.
Ze had in 1979 inmiddels haar akte als kleuterleidster behaald, maar een baan
had ze nog niet gevonden. "Ik
ben nu dus werkzoekende
kleuterleidster".
Ze
had
overigens een nieuw beroep
gevonden, want sinds haar
huwelijk in 1978, werkte ze
(tijdelijk) als huisvrouw. Haar
hobby's waren sport, lezen en
creatief handwerk. Dóordat ze
er voor werd gevraagd kwam ze
bij de selectie voor de strijd
tussen Dronten en Lelystad. In
deze poldertweekamp trad ze
nog aan als reserve, in Utrecht zou ze volledig deel uitmaken van de ploeg.
12. Albert Paarhuis was een 32-jarige Drontenaar. Hij was gehuwd en vader
van twee zonen. Zijn beroep was chauffeur in de wegenbouw. Albert Paarhuis
werd geboren in het Drentse Zuidwolde, acht jaar lang woonde hij daar,
alvorens het gezin verhuisde naar de polders. Eerst was men acht jaar lang
gevestigd in Nagele in de Noordoost-polder, in 1962 trok men naar de
nieuwste polder Oostelijk Flevoland, waar in Dronten domicilie werd
gevonden.
Albert's voornaamste hobby was voetbal. Jarenlang was hij als speler actief in
deze sport, later kwam daar het begeleiden van de jeugd bij. To en op een
gegeven moment het handhaven van deze beide hobby's niet meer mogelijk
bleek, werd gekozen voor het werk als jeugdleider. In deze functie was hij in
1979 actief binnen ASVD-voetbal. Albert kwam met het Twaalf Provinciënspel
in aanraking toen, om Drontens equipe voor de tweekamp met Lelystad te
kunnen formeren, in de kranten een oproep verscheen dat gegadigden zich
konden aanmelden. Het leek Albert wel wat om daaraan mee te doen, te meer
daar hij moest afvallen, leek dit hem een goede training toe.
Het resultaat bleef niet uit: niet alleen werkte Albert zich in het team voor de
tweekamp en voor het spel in Utrecht, ook raakte hij15 kilogram kwijt.
13. Wanda Veenstra was 23 jaar, gehuwd en eveneens woonachtig in Dronten.
Ze woonde in 1979 drie jaar binnen de polder; eerst in Bremerberg bij
Biddinghuizen, daarna in Dronten. Ze was geboren te Oostzaan en opgegroeid
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in Groningen, waar ze ook de Pedagogische Academie volgde. Ze was
onderwijzeres van beroep. Aan de openbare basisschool "De Duykeldam" in
Swifterbant bracht ze de dertig leerlingen van een tweede klas de nodige kennis
bij.
Haar hobby’s waren tennis (bij de Algeméne Tennis Club Dronten), schaatsen
(ze maakte vroeger deel uit van de Groninger selectie), paardrijden, lekker
koken (dus ook lekker eten) en piano spelen. Ze kwam bij de ploeg terecht
toen, om het team voor de strijd met Lelystad te formeren, via de
sportverenigingen een oproep werd gedaan. De tennisclub vroeg me en
aangezien het me wel leuk leek zei ik ja.
14. Hero Veenstra was een echte "zeskamp-veteraan". In 1970 maakte hij deel
uit van het Dronter team dat zowel in de Nederlandse Zeskamp, als
internationaal in het "Spel zonder grenzen" (Como-Italië) successen oogstte.
Ook zijn tweelingbroer Gurbe zat toen in het team. Deze 28-jarige
boerenzoon werd geboren in het Groningse Oudeschip. In 1967 kwam hij naar
Dronten, waar hij aardappelkweker werd voor een Zeeuwse firma. In het
sportleven was hij actief binnen de Algemene Tennisclub Dronten en als
zaalvoetballer in het team van Trim-Inn. Verder schaatste hij graag en was hij
medewerker van de NCRV-Springtrofee; dit laatste als uitvloeisel van het
Dronter zeskampoptreden. Een andere hobby van Hero Veenstra was de
natuurobservatie: interesse in alles wat groeide en bloeide. Daarbij kon hij
helemaal tot rust komen, stelde hij. Ondanks zijn zeskampverleden stond hij
overigens niet direct vooraan toen in Dronten weer een ploeg geformeerd
moest worden. Totdat hij eens bij de training ging kijken welke spelletjes
gedaan moesten worden. Op dat moment begon - wat hij zelf noemde - de
"oude vlam" weer volop te branden.
15. Joke Sinke (Rademakers) was een 22-jarige Drontense. Ze
was gehuwd en als hostess van "Family Welcome" werkzaam in
de gemeente IJsselmuiden.
Ze werd geboren in het Zeeuwse Goes, maar woonde al sinds
haar elfde jaar in de polder. Als hobby gaf ze op
"teamsporten", met een speciale voorliefde voor het korfbal.
Al sinds haar achtste jaar was ze actief in deze sport, die ze in
Dronten beoefende bij ASVD. Daarnaast besteedde ze graag
de nodige uurtjes aan tuinieren. Evenals de meerderheid van het team dat in
Utrecht zou aantreden, maakte ook Joke in januari deel uit van de ploeg die er
via een overwinning op Lelystad voor zorgde dat Dronten aan het "Twaalf
Provinciënspel" mocht deelnemen.
Het deelnemen aan een dergelijk evenement kon een aloude wens van haar
worden genoemd, want niet zonder spijt liet ze weten dat ze negen jaar
geleden toen Dronten successen behaalde in "zeskamp" en "Spel zonder
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grenzen" nog te jong was om in de ploeg te worden opgenomen. Wel was ze
toen een enthousiast supportster van de Dronter equipe.
16. Johan Sloetjes was van origine eveneens een NOP- bewoner. Hij was
geboren in Nagele en getogen in Dronten, waar hij sinds 1962 woonde. "Ik ben
dus in hart en nieren een
polderbiet", kenschetste hij zichzelf.
Na de middelbare schoolopleiding
te hebben gevolgd, startte Johan
een studie aan de Sociale Academie
in Kampen. Hij volgde daar toen de
richting personeelswerk, waarmee
hij het bedrijfsleven in wilde. Naast
deze studie hield hij zich bezig met
de journalistieke fotografie (voor
een nieuwsblad in Kampen), terwijl
hij wat de sport betrof dol was op
balsporten. Zijn voorkeur ging
daarbij vooral uit naar volleybal (hij speelde competitie bij ASVD), basketbal en
biljarten, hoewel activiteiten op dit gebied toen door de studie wat naar de
achtergrond waren verdreven. Verder stelde hij beslist niet zonder muziek te
kunnen leven: "Naar een swingende bluespiano kan ik uren luisteren".
Tot slot was hij dol op gezelligheid, hetgeen dan ook de reden was dat hij zich
voor deelname aan dit spel had opgegeven. Overigens was Johan, samen met
reserve Laurens Graven, in het Dronter team de enige die bij de tweekamp
met Lelystad nog niet van de partij was. Nadien was hij er toevallig bijgekomen,
"toen ik in de krant las dat ze nog mensen vroegen".
Op vijf spelonderdelen zou men in actie komen. Elke
ploeg mocht er namelijk één overslaan.
De middenstand stelde zich net als 1970 coöperatief
op. Met medewerking van Hafkamp, de Maa en
sporthuis Berghuizen en Levi Strauss Nederland werd
de ploeg in kleding gestoken. Iedere deelnemer kreeg
de beschikking over een uitgangstenue bestaande uit
een spencer, een T-shirt, een overhemd, een
corduroy-pantalon, een leren riem, sokken en
schoenen. De Gemeente en andere bedrijven droegen zorg voor de
trainingspakken. Een sporttas completeerde het geheel. De gemeentekleur
groen overheerste. Alle kledij was voorzien van de naam Dronten en het
gemeentelijke vignet.
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Naast een sportgedeelte, was er ook nog een theoriegedeelte.
Theo van Dam, de toen 37-jarige huisarts uit Swifterbant, trad op als Drontens
"wijze man". Hij werd voor het "Twaalf Provinciënspel" “uitverkoren” door met
zeventien punten de selectiekwis te winnen, die werd
gespeeld tijdens een rechtstreekse uitzending van de
Dronter televisie. In dit door dagblad Het Nieuwe
Land in samenwerking met de Dronter lokale omroep
georganiseerde spel, toonde van Dam zich in het
beantwoorden van actuele en opzoekvragen net iets
beter dan zijn zeven concurrenten. Tweede werd
toen Rob van den Heuvel. Hij behaalde slechts één
punt minder dan de winnaar. De dames Claassen,
Heuwekemeijer en Löhlefink eindigden gezamenlijk
met elk dertien punten op de derde plaats, terwijl de
heren Bosma en Suidgeest met elf punten samen op
de vierde plaats beslag wisten te leggen en de heer Rolden met tien punten
genoegen moest nemen met de laatste plaats.
De huisarts Van Dam woonde sinds 1970 in Swifterbant, waar hij in dat jaar zijn
eerste praktijk had geopend, na voorheen werkzaam te zijn geweest als
algemeen assistent in het ziekenhuis "De Weezenlanden" te Zwolle. In
Swifterbant maakte hij – omdat hij in de Wieringermeer het levenslicht zag zijn rentree in het IJsselmeergebied.
Hij studeerde in Nijmegen en was daar in deze periode vier jaar lang
gemeenteraadslid voor de KVP. Ook als huisarts was hij nog bij Nijmegen
betrokken, via de huisartsenopleiding in het huisartseninstituut aldaar. In
Swifterbant was van Dam bestuurslid van de Stichting Sociaal-Kultureel Werk.
Verder maakte hij deel uit van het
dagelijks
bestuur
van
de
gezondheidsraad in de gemeente
Dronten. Namens de gemeente zat hij in
de Commissie Voorbereiding Bouw
Ziekenhuis te Lelystad. En namens de
huisartsen in de gemeente Dronten nam
hij deel aan het Welzijnsoverleg en aan
het
overleg
van
de
Sectie
Bejaardenwerk.
Hij
had
"warme
belangstelling voor het huisartsenberoep
en de huisartsenopleiding", alsook interesse voor alles wat met kinderen te
maken had. In dat kader verzorgde hij aan een scholengemeenschap in Lelystad
lessen gezondheidszorg.
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Zijn hobby's waren: voetballen (bij Swift ‘64), Nederlandse literatuur, het
naslaan van historische werken en "gewoon simpel thuis een avondje televisie
kijken".
Van Dam zou in Utrecht tijdens vier blokken het antwoord moeten geven op
vijf vragen die zouden handelen over actuele gebeurtenissen. Daartoe moest hij
een week lang zes landelijke dagbladen van A tot Z doorwerken. Vooral de
weekenduitgaven vroegen nogal wat tijd. Om door de papierbrij heen te
komen, kreeg hij steun van zijn Swifterbanter collega Stolte. De avond- en
nachtdiensten werden door hem gedraaid, zodat Van Dam zich op het lezen
kon storten. Twee kranten nam hij intensief door. De andere vier dienden ter
aanvulling van zijn kennis. Van alle leeswaardigheden maakte hij uittreksels, die
hij dan weer de avond te voren kon doornemen. Elk goed antwoord zou één
punt opleveren, elk fout antwoord zou echter een punt kosten. Daarnaast
moest hij ook een achttal moeilijke vragen beantwoorden. Voor de
beantwoording ervan werd hij bijgestaan door een ‘raad der wijzen’, bestaande
uit mevrouw A. Spaan uit Dronten en de heren M.J. van Asma, R.H. van de
Heuvel, E.J. Morren, E.J. Rop, W. Smit, A. de Visser, A. van Witsen (allen uit
Dronten), F.W. Schmidt, ds. F. Spoelstra (beiden uit Swifterbant) en H. van
Wieringen (Harderwijk).
Behalve dat ze op diverse terreinen specifieke kennis bezaten, zoals de
kerkelijke historie, stambomen, kunstgeschiedenis, culturele historie van het
christendom en gemeentewetgeving, waren ze ook bedreven in het snel
‘opzoeken’. Zij zouden vanuit de VLOD studio antwoorden aanleveren voor
de acht lastige historische vragen. Ze konden de vragen niet alleen via de
televisie vernemen, maar kregen deze ook op schrift. Een vertegenwoordiger
van de NCRV was daartoe in de studio aanwezig. De door deze persoon
uitgereikte vragen werden razendsnel gekopieerd en naar de verschillende
groepjes gebracht. Het team was namelijk in groepen van vier werkzaam. De
bibliotheek had voor de noodzakelijke naslagwerken gezorgd. Tijlsbladen
hadden eveneens hun eigen archief ter beschikking gesteld. Daarnaast bleef de
bibliotheek die avond open. Via een speciaal door
de firma Wouda aangelegde verbinding konden de
medewerkers daar horen welke vragen
beantwoord moesten worden. Zij konden dan
gaan mee zoeken. Ook de bevolking werd
gemobiliseerd. Een negental telefoonlijnen werd
opengesteld. Mocht men een antwoord weten dan
kon men dit naar de VLOD studio doorbellen.
Van die mogelijkheid werd door vijfentwintig
inwoners gebruik gemaakt. Eén van die antwoorden bleek ook het enige juiste
te zijn. Daarmee bezorgde de beller Dronten de verlangde punten.Vanuit de
studio had de coördinator van het team, de hoofdredacteur van Tijlsbladen dhr.
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Van Rij, een rechtstreekse lijn met Theo van Dam, die in Utrecht zat. Elk goed
antwoord op een historische vraag leverde vijf punten op. Door alle punten bij
elkaar te tellen, zou uiteindelijk er een winnaar aangewezen worden. Deze zou
twaalf punten krijgen. De tweede plaats zou met elf punten en de derde plaats
met tien punten gehonoreerd worden, voor de laatste plaats bleef dan nog
maar één punt over. De behaalde score zou bij het aantal sportpunten gevoegd
worden en vervolgens zou de eindranglijst worden opgemaakt. Maximaal kon
de sportploeg 51 punten vergaren.
Er werd natuurlijk gerekend op een
flinke schare supporters. De
toegangsprijs bedroeg zes gulden.
Wilde men niet op eigen
gelegenheid dan kon men voor
vijftien
gulden
waarbij
de
toegangsprijs inclusief was met de
speciale bussen mee. Om de
supportersgroep zo groot mogelijk
te krijgen, verkocht burgemeester
Van
Veldhuizen
op
de
woensdagmarkt in De Meerpaal, zelf de nodige toegangskaarten. De inspanning
was niet tevergeefs, want op woensdagavond had men al drie bussen vol. De
aanhang kwam voornamelijk uit Swifterbant en Dronten. De leerlingen van de
Scholengemeenschap Dronten hadden voor de meereizende Drontenaren
tweehonderd groene rozetten gemaakt. Het Flevolandse vak moest flink
opvallen.
Dronten zou het die avond moeten opnemen tegen Dokkum, Winschoten,
Dalen, Raalte, Beesd, Montfoort, Medemblik, Delft, Hilvarenbeek, Geleen en
Bruinisse.
Drie weken voor de aanvang van de
spelen kwam de regisseur Fred
Benavente naar Dronten om de
diverse spelletjes nog een nader uit
te leggen. Daarnaast wilde hij de
verrichtingen van de ploeg wel eens
zien. De regisseur kon tevreden
zijn, het Dronter team oefende
stevig. De weken erna ging dat
rustig door.
Op 16 mei vond in het gebouw van
gemeentewerken, waar al die tijd
was geoefend, de generale repetitie plaats. Van deze dienst had men veel hulp
gekregen. De verschillende onderdelen waarop men oefende. werden op de
werf gemaakt. Op de ambtenaren Wagter en Soer kon men altijd een beroep
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doen. De plaatselijke bevolking werd voor deze laatste training in Dronten
uitgenodigd acte de préseance te geven, zodat de ploeg met publiek zou
kunnen trainen. Dat zou immers ook op zaterdag het geval zijn, dus wilde men
de toestand van die dag zo realistisch mogelijk nabootsen. Bovendien zou een
grote opkomst hier door het team als een hart onder de riem worden ervaren.
De dag erop vertrok men al naar Utrecht. Met het vertrek kon de commissie,
‘Twaalf Provinciënspel’ die het organisatorische deel op zich had genomen, in
feite haar werkzaamheden afsluiten. De voorzitter ervan was wethouder W.C.
van den Heuvel, de secretaris G.H. van
den Heuvel en de leden Ino Meyer,
Siebrand Bleeker, Bert Hoogeveen,
Geert Groot Koerkamp, Ko de Jonge
en Ton Verkuyl. De laatste drie
hadden ook bij de trainingen als
tijdwaarnemer
en
scheidsrechter
gefungeerd.
De ploeg werd die donderdag met
enkele andere ploegen in Vianen
ondergebracht. De kennismaking met
alle andere deelnemers vond in de
studenten sociëteit in Utrecht plaats. Na het officiële gedeelte bestaande uit
enkele toespraken, waaronder die van burgemeester Vonhoff vertrok de
Dronter ploeg – maar niet nadat eerst nog de Zuiderzeeballade was gezongen weer richting hotel.
Vrijdag kon men met de verschillende
onderdelen kennismaken en oefenen
met het materiaal van zaterdag. De
meeste last zou men van de kleding
ondervinden.
Zo
moest
een
onderdeel in lange rokken worden
afgewerkt en moest de zeephelling
niet met sportschoeisel, maar met
een soort balletschoenen worden
beklommen. Veel tijd moet men die
dag met wachten doorbrengen. Als
men dan al aan de beurt was om te
oefenen, hielden de Drontenaren zich
in. Het was niet verstandig om hier
reeds onder het oog van al die
andere deelnemers de ware kracht te
laten zien. Raalte ervoer dat aan den
lijve. De ploeg werd bij de generale repetities eerste, maar eindigde tenslotte
op de vierde plaats.
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De regie van de uitzending lag in handen van Fred Benavente. Om meer dan
anderhalf uur televisie in beeld te brengen had hij een zevental camera’s tot zijn
beschikking. Het programma kostte een paar ton, om precies te zijn 350.000
gulden. Het weer was niet optimaal. Vrijdag was het wisselvallig en maar vijftien
graden. Er zat dus veel regen in de lucht. De regisseur zat er niet mee. De
uitzending zou regen of geen regen toch door gaan. Maar verklaarde Benavante:
“het zal niet regenen, de NCRV heeft immers goede contacten met boven”.
Aan het klaar maken van het terrein was veel aandacht besteed. Het
braakliggend terrein was eerst geasfalteerd. De brandweer had de bassins
gevuld. Extra kabels voor de elektriciteit waren aangelegd en tribunes
opgebouwd. Het decor en extra kleedruimten waren inmiddels geplaatst. Het
hele draaiboek was afgewerkt.
Zaterdagmiddag waren er samen met de Koninklijke Militaire Kapel nog
repetities waarin het opkomen werd geoefend. Na de maaltijd genuttigd te
hebben, dienden de ploegen om half zeven ’s avonds zich om te kleden.

Ongeveer tegelijkertijd begon Dick Passchier, de presentator, met zijn
warming up. Eén voor één riep hij de supportersgroepen aan. Een
overweldigend geschreeuw en gejoel kreeg hij veelal als antwoord. Aanvankelijk
klonk het geluid van uit het Dronter vak nog wat bedeesd, omdat kwart voor
zeven het Dronter ofwel het ‘Bleekersvak’ nog angstaanvallig leeg was. Maar
voordat de strijd ontbrandde was ook de aanhang gearriveerd en in het juiste
vak ondergebracht. Onder hen burgemeester Van Veldhuizen. Nadat de
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bejaardensoos ‘De Plussers’ uit Swifterbant, die per vergissing in het
tegenoverliggende vak beland was ook een plek op de juiste tribune had
ingenomen, kon de strijd tien over zeven losbranden. De ploegen marcheerden
het strijdperk binnen. De verwachtingen waren hoog gespannen. Althans bij de
andere ploegen. Dronten was voor het
treffen tot favoriet uitgeroepen. En
zodoende werd de last op de schouders
van de ploeg nog eens extra met de
favorietenrol verzwaard.
Dronten
maakte
echter
deze
verwachtingen meer dan waar. Op vier
van de zes onderdelen zegevierde de
ploeg en ook de rode draad – de
theorieronde – werd door Dronten
gewonnen.
Bij het eerste onderdeel slaagde de plaats erin om tweemaal een flinke
hoeveelheid water in een zeil over te brengen binnen de daarvoor staande tijd
van twee minuten. De ploeg wist 2,5
cm meer water in de bak te storten
dan Medemblik, dat tweede werd op
dit onderdeel. Ook de theorieronde
liep goed af. Van Dam haalde twee
punten binnen en de beantwoording
van de historische vragen leverde
meteen tien punten op.
Aan het tweede spel deed Dronten niet mee, omdat het vrij was geloot. De
theorieronde leverde slechts tien punten op, omdat alleen de historische
vragen goed werden beantwoord. Na deze ronde stond Raalte aan de leiding.
Het ladderspel, waarbij na een slalom de
ladder over een afgrond gelegd moest
worden om de andere kant te kunnen
bereiken, eindigde opnieuw met winst.
Het parcours werd binnen de minuut
afgelegd. ‘IJsselmeerpolders’ hadden weer
gewonnen. Ook de theorieronde verliep
weer goed. Bij het vierde onderdeel
waarbij een deur geopend moest worden
met een touw dat eerst met een vlot
naar de overkant gebracht moest worden, eindigde Dronten op de derde
plaats. Nog steeds stond Raalte in de klassering bovenaan. Dronten volgde op
vier punten afstand. Theo van Dam sleepte opnieuw een aantal punten binnen,
maar het team in de VLOD studio miste één vraag. Het vijfde onderdeel, de
zeephelling waarbij steeds een papier naar boven gebracht moest worden,
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bezorgde Dronten weer een eerste plek. Ook de laatste theorieronde verliep
goed. Dronten eindigde met 36 punten ex aequo. Drenthe (Dalen) en Brabant
(Geleen) hadden evenveel punten, dus
alle kregen twaalf punten toegekend.
Het researchteam had zes van de acht
vragen weten te beantwoorden. Alleen
Noord-Holland, Drenthe en Limburg
legden een betere prestatie neer door
zeven
van
de
acht
juist
te
beantwoorden. Bij het laatste spel moest
een wagen zo snel mogelijk naar de
overkant worden gebracht. Dronten
eindigde als zesde op dit onderdeel. Daarmee was de plaats om half tien ’s
avonds algemeen winnaar geworden. Henk van Bruggen mocht namens de
ploeg uit handen van Henk Vonhoff de beker in ontvangst nemen. Feest op de
tribune. Supporters vlogen elkaar om de hals. Burgemeester Van Veldhuizen
riep iedere inwoner van Dronten op naar De Meerpaal te komen. Na de
kleding weer ingeleverd te hebben en de slotbijeenkomst voor de officials,
teams,
genodigden
en
televisiemedewerkers nog even bezocht
te hebben, reisde de ploeg spoorslags
naar Dronten af om daar in De
Meerpaal door de thuisblijvende
supporters in het zonnetje te worden
gezet.
Eendracht en Amor Musea en
duizenden inwoners zorgden voor de
nodige sfeer. Pas om tien voor half één reed de deelnemersbus voorzien van
enkele ‘buitgemaakte’ unievlaggen De Meerpaal binnen. Ver kwam deze niet.
De afgeladen Meerpaal verhinderde dat de bus verder kon rijden. Henk van
Bruggen en Ino Meyer stapten als eersten uit. De spelers en Theo van Dam
werden op de schouders genomen. De burgemeester werd door sommige
burgers spontaan omhelsd. Na een paar toespraken waaronder die van de
burgemeester sloot Willem Blink het officiële gedeelte af. Nu kon het feest pas
echt losbreken. De muziek werd verzorgd door Scotch en Soda. Zang en dans
wisselden elkaar af. Om vier uur verliet de laatste feestvierder De Meerpaal.
Henk van Bruggen en Ino Meyer deden op die avond verslag aan de pers. Ino
schreef het succes voor een belangrijk deel toe aan de gehanteerde
selectiemethode. Eerst werd geoefend op de verschillende onderdelen. Na die
trainingen werd pas bepaald wie in de ploeg zouden worden opgenomen. Bij
vele andere deelnemende steden gebeurde dat andersom. Eerst werd de ploeg
samengesteld en dan begon men pas met de training op de verschillende
onderdelen. Henk van Bruggen die op die avond bijna geen stem meer had,
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fluisterde dat de ploeg ook ontzettend hard getraind had. Veelal ook nog in
barre weersomstandgheden zoals regen, kou en onweer. Niemand had het
echter laten afweten. Men had gegokt op een plaats bij de eerste vier, maar
eerste worden, nee dat had men niet verwacht.
Op maandag 28 mei werd nog
eens door alle deelnemers en
hun aanhang terug gekeken op
de voor Dronten zo succesvol
verlopen wedstrijd. Niet alleen
de sportlieden maar ook de
denkgroep waren voor de
terugblik
in
de
manage
uitgenodigd. De avond zou
eindigen
in
een
gezellig
samenzijn. De kosten die aan
deze avond verbonden zouden
zijn, zouden gering zijn, omdat
er - volgens de organisatie - nogal wat zou worden aangeboden. Wat ook
aangeboden werd, was een rekening voor de sportlieden van vijftig gulden als
bijdrage in de kosten van het tenue en het trainingsjack. Een week eerder was
bij de deelnemers een brief binnen de deur gegleden waarin de teamleden door
de burgemeester persoonlijk bedankt werden.
Ook daarna was het nog niet afgelopen. In juni ‘ramde’ de sportploeg het aan
de Rede gelegen nieuwe hobbycentrum ‘Het Anker’ open
Conclusies
Resumerend kunnen we stellen dat de dubbel zeskamp voor Dronten bijzonder
goed heeft uitgepakt. Eén van de motieven die toen tot deelname heeft geleid,
de jeugd van Dronten een zinvolle tijdsbesteding te schenken, verdween na het
behalen van de successen al snel naar de achtergrond. Het dorp Dronten op de
kaart zetten, werd hoofddoel. De nieuwe plaats in het Nieuwe Land kwam bij
de kijker over als een saamhorige samenleving. Waar de jeugd vitaal was en
waar de jeugd gezonde strijd niet uit de weg ging.
In plaats het dorp te binden, toonde de dubbel zeskamp aan dat het dorp al
over enorme bindingskracht beschikte. De pioniersmentaliteit werd
blootgelegd. Als men iets wilde bereiken dan ging men er voor. Niet voor
honderd, maar voor tweehonderd procent. Overigens werd niet alleen door de
diverse ploegen een bovengemiddelde prestatie geleverd, ook de organisatie er
om heen was bijzonder effectief. Daarnaast mag men de rol van coaches niet
uitvlakken. Dat alles samenwerkte, was echter geen novum, dat zag men in
deze jonge polder wel meer. Men kan ook wel stellen dat de in de bevolking
levende krachten die voor de ontwikkeling van de polder en de nieuwe
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samenleving zo vaak aangesproken werden, ook hier hun nut hebben bewezen.
Voor een belangrijk deel hebben zij het succes van de ploeg bepaald. Oorzaak
en gevolg gingen door elkaar lopen. Resultaat was dat de toch al sterke
gemeenschapszin er alleen nog maar sterker door werd.
Bijna tien jaar later had dat ‘wij gevoel’ nog niets aan kracht ingeboet. Blijkbaar
had de Drontenaar ‘genetisch’ iets in zich dat in competitieverband een
uitstekende eigenschap bleek te zijn. De pioniersmentaliteit was nog niet
uitgewoed en kenmerken die er deel van uit maakten zoals initiatiefrijk en
doorzettingsvermogen speelden nog steeds een rol. Ook de ervaring die men
in 1969-1970 had opgedaan, heeft positief bijgedragen aan het uiteindelijke
resultaat.
Daarnaast
wilden
de
deelnemers
Dronten graag op de kaart zetten. De
gemeente was nog maar jong en op het
oude land werd soms wat meewarig
gedacht over die mensen uit polder. Aan
dat gevoel en dat idee wilde men wel
eens een eind maken. En daar is men
meer dan succesvol in geweest. Voortaan
kon men trots zeggen dat men uit
Dronten kwam. Naast dit toenemend
zelfvertrouwen bij de toenmalige
bewoners van Dronten zelf, resulteerde
de deelname ook in een positievere kijk
van niet polderbewoners op de
gemeente als woonoord. Daarmee werd
de aanvankelijke doelstelling en de
verwachte
opbrengsten
van
de
verstrekte
subsidies
ruimschoots
overtroffen.
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