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Ticket voor Zuid-Afrika
De voetballers van Oranje kunnen 
trots zijn. Afgelopen zaterdag 
plaatste Nederland zich als eerste 
Europese land voor het WK voetbal 
van volgend jaar in Zuid-Afrika. Dat 
deden ze door in Reykjavik met 2-1 te 
winnen van IJsland. Het was de zesde 
overwinning op rij in de kwalificatie-
groep. Oranje is nu onbereikbaar voor 
de concurrentie en kan zich gaan 
richten op het WK, dat op 11 juni 
2010 begint. Het Nederlands elftal 
heeft al een hotel geboekt in 
Johannesburg.  

Anky verslagen
Jarenlang won amazone Anky van 
Grunsven alles wat er te winnen is. 
Maar afgelopen weekend werd ze 
tijdens het NK dressuur verslagen. 
Edward Gal was op zijn paard Totilas 
de beste. En dat terwijl Anky wel 
gewoon reed op haar olympische 
paard Salinero. Edward Gal was 
dolgelukkig met zijn overwinning. 
‘Misschien is dit wel het beste paard 
dat ik ooit heb gezien’, zei hij.

Wereldrecordpoging
Als je de beste langs afstands- 
loopsters ter wereld in actie wilt zien, 
moet je zondag in Utrecht zijn. Daar 
staat tijdens het Wereldrecord 
Festival een recordpoging op de tien 
kilometer op het programma. De 
snelste tijd op die afstand staat al 
sinds 1993 op naam van de Chinese 
loopster Junxia Wang. Zij deed er toen 
29 minuten en 31,78 seconden over. 
Als één van de loopsters zondag 
sneller is, verdient ze een bonus van 
honderdduizend euro. Rond de 
recordpoging is ook een heel  
festival met Afrikaanse muziek en 
atletiekworkshops gepland. 

Hockeykampioenen
De meisjes van de C1 van Hockeyclub 
Rotterdam zijn kampioen van 
Nederland geworden. In de finale 
versloegen ze zondag Union met 2-1. 
Daarna was het groot feest. Bij de 
jongens werd Breda kampioen.

Paspoortwissel
Voetballer Ismail Aissati (bijna 21) 
hoeft voorlopig nog niet te kiezen of 
hij voor Marokko of voor Nederland 
gaat spelen. Dat is het gevolg van 
een wijziging van de regels door 
wereldvoetbalbond FIFA. Voetballers 
met twee paspoorten moesten tot nu 
toe vóór hun 21ste kiezen voor welk 
land ze willen uitkomen. Voortaan 
kunnen voetballers ook daarna nog 
kiezen, zolang ze tenminste nog geen 
A-interland hebben gespeeld. Daarna 
is wisselen niet meer mogelijk.

Nieuwe sport: pinfuvote
Spaanse uitvinding - De Spaanse gymleraar Juan Roca zag dat sommige leerlingen zijn lessen maar saai vonden. Vooral 

degenen die minder goed waren dan de rest. Daarom bedacht hij een nieuwe sport: pinfuvote. Door Robert Nieuwland

De nieuwe sport combineert het 
beste van vier andere sporten: 

pingpong (pin), voetbal (‘fútbol’ in 
het Spaans, fu), volleybal (vo) en 
tennis (te). Samen wordt dat 
pinfuvote (spreek je uit als 
‘pienfoebotte’).

Stuiterend begin
‘Het is een soort volleybal waarbij je 
je handen, voeten en hoofd mag 
gebruiken’, vertelt Susana (13). Zij 
is één van de leerlingen van de 
gymleraar uit Dos Hermanas 

(Sevilla) die het spel bedacht. ‘Het 
net hangt even hoog als bij het 
tennis waardoor je de bal er altijd 
wel overheen krijgt.’ Hoe is Juan 
daarop gekomen?
‘Ik werd jaren geleden door drie 
meisjes gevraagd of ze de bal tijdens 
het volleyballen misschien ook één 
keer mochten laten stuiteren’, 
vertelt hij. ‘Ze waren wat minder 
snel en handig dan de anderen en 
voelden zich soms overgeslagen.’ Al 
snel wilden de anderen óók zo 
spelen. En zo begon pinfuvote. 

Apetrots
De leerlingen van de school Jesús  
del Gran Poder hebben pinfuvote zo 
populair gemaakt dat het is over- 
gewaaid naar andere Spaanse 
steden. Het wordt nu zelfs in Uruguay 
gespeeld. De school is al heel vaak 
in het nieuws geweest en iedereen is 
apetrots op Juan. David (14) zag 
altijd op tegen de gymles, maar die 
tijden zijn voorbij: ‘Het allerleukste 
aan pinfuvote is dat je geen talent 
voor sport hoeft te hebben om het 
met veel plezier te spelen. Ik voelde 

me vaak een buitenbeentje tijdens 
het gymmen. Nu hoor ik echt bij het 
team. We spelen het zelfs buiten 
schooltijd!’ Irene (13) vertelt dat ze 
later graag professioneel pinfuvote-
speelster wil worden. ‘Het zou te gek 
zijn als het een officiële sport zou 
worden. Dan kan het misschien wel 
gespeeld worden op de Olympische 
Spelen voor de jeugd.’

Tennismijlpaal
De beste tennisser aller tijden is 

sinds zondag de Zwitser Roger 
Federer. Hij versloeg de Zweed 
Robin Söderling in de finale  
van het toernooi Roland Garros.  
Zo haalde hij de enige nog  
ontbrekende prijs op zijn erelijst 
binnen. Roland Garros is één  
van de vier Grand Slam-toernooien, 
de belangrijkste toernooien  
ter wereld. Federer heeft die 
toernooien nu alle vier tenminste 
één keer gewonnen. Er zijn maar 
vijf tennissers in de geschiedenis 

die dat vóór hem hebben gedaan. 
Maar niemand van dat groepje  
won in totaal zoveel Grand  
Slam-titels als Federer: veertien. 
Alleen de Amerikaan Pete Sampras 
won ook veertien titels, maar hij 
wist Roland Garros nooit te 
winnen. Federer was in tranen na 
zijn overwinning. ‘Ik heb  
hier lang op moeten wachten’, zei 
hij. ‘Dat maakt deze titel zo 
speciaal. Ik kan nu met een  
gerust hart stoppen. Maar dat  
doe ik niet.’ (MH)

Historische cricketwinst
Stel je voor dat het Nederlands 

elftal in De Kuip zou verliezen 
van Luxemburg. Of dat de 
Nederlandse korfballers in Ahoy ten 
onder gaan tegen Albanië. 
Onvoorstelbaar! Toch gebeurde 
vorige week vrijdag net zoiets in 
Londen. Op het beroemdste 
cricketveld ter wereld, in het 
stadion Lord’s, verloor Engeland 
tijdens het WK Twenty20 van 
Nederland. Niemand had de 
overwinning van de Nederlandse 
cricketers verwacht. ‘Een  
schokkende nederlaag’, kopten 
Britse kranten de volgende dag  
dan ook. ‘Dit is waarschijnlijk de  

zwartste dag uit de Engelse cricket- 
geschiedenis.’ De Nederlanders 
waren juist dolblij. ‘Ik ben enorm 
trots’, zei aanvoerder Jeroen Smits 
over de belangrijkste overwinning 
uit de Nederlandse cricket- 
geschiedenis. Helaas was de 
vreugde voor de Nederlandse ploeg 
van korte duur. Engeland won 
zondag wel dik van Pakistan. En 
dinsdag gingen de cricketers van 
Oranje kansloos ten onder tegen 
diezelfde Pakistaanse ploeg. 
Daardoor eindigde Nederland op 
doelsaldo als derde in de poule van 
drie en is de ploeg toch nog  
uitgeschakeld op het WK.  (MH)

Speel pinfuvote zelf
Hier zijn de belangrijkste regels  
van pinfuvote:
Spelers: Zoveel als je wilt.
Opstelling: Twee rijen: verdedigers 
achteraan en aanvallers vooraan. 
Wisseling: De rijen wisselen elke 
vier punten.
Gemixt: Jongens en meisjes samen.
Bal: Van schuimrubber of plastic.
Net: Hetzelfde als bij tennis.
Veld: Rechthoekig (schoolplein, 
volleybal-, tennis-, voetbal- of 
grasveld).
Service: Lekker hard gooien vanuit 
het midden van het veld.
Stuiteren: Mag één keer.
Passen: Mag twee keer.
Hands: Bestaat niet.
Scoren: Wanneer de bal twee keer 
stuitert op het veld van de 
tegenstander.
Puntentelling: Zoals bij volleybal, 
25 punten per spel.

Je kunt de leerlingen  
van Juan op YouTube in  
actie zien door ‘pinfuvote’  
in te typen.
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