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Eindhoven kampioen

studentensport

De Grote Nederlandse Studenten
Kampioenschappen (GNSK) in
Eindhoven zijn zaterdag gewon-
nen door studenten uit de orga-
niserende stad. Zij eindigden in
vrijwel alle sporten bij de eerste
drie en werden daarmee de ‘Best
presterende Studentenstad in
Nederland’. Groningen, dat in
1999 won, werd derde. De Hoge-
school Zeeland was de hekken-
sluiter.
De GNSK vormen het grootste stu-
dentensportevenement in Neder-
land. Zo’n duizend studenten
streden 17, 18 en 19 mei om de
eerste plaats.

Surfnet begint tv-

kanaal op internet

De ICT-specialist in het hoger on-
derwijs, Surfnet, wil hét Neder-
landse wetenschappelijk tv-ka-
naal worden op internet. Vanaf 1
januari wil Surfnet twee uur per
dag nieuwe programma’s uitzen-
den. Die worden dan 24-uur per
dag herhaald. En degenen die
iets hebben gemist, kunnen het
later opvragen. De site is toegan-
kelijk voor iedere hogeschool of
universiteit die abonnee is van
Surfnet.
Nu al zendt Surfnet-tv bij wijze
van experiment af en toe docu-
mentaires uit en live-opnames
van congressen via de internetsi-
te. (HOP)

IB-groep beter

bereikbaar

Studenten met vragen over stu-
diefinanciering krijgen sinds
kort sneller antwoord van de In-
formatie Beheergroep. Volgens
de beurzenverstrekker is de be-
reikbaarheid nu ook in piekpe-
riodes 90 procent. Eerder was dit
slechts 30 procent.
In maart kwam de Ombudsman
nog met zware kritiek op de be-
reikbaarheid van de IB-Groep.
Maar door nieuwe toepassingen
van e-mail en internet is dat pro-
bleem volgens Groningen nu ver-
holpen. (HOP)

Jaap Pranger (49) heeft zeker

zo’n twaalfhonderd jongens

getraind in de negentien jaar

dat hij actief is voor studen-

tenvoetbalvereniging The Knic-

kerbockers. Onlangs werd hij

geëerd door zijn ‘zijn cluppie’.

Het voetpad dat de kantine

van de vereniging verbindt

met het Sportcentrum, nog

geen dertig meter lang, werd

omgedoopt tot Jaap Pranger-

laan.

“Het was een complete verras-
sing voor me. Vorige week zaterdag
hadden we een intern toernooi. Hart-
stikke gezellig altijd. Aan het eind van
de middag moesten we ons verzamelen
bij het ballenhok, voor de prijsuitrei-
king dacht ik. Maar opeens werd ik
naar voren geroepen. Stond ik daar
met m’n bal gehakt en m’n sigaar. Ik
moest een bordje onthullen waarop
stond: Jaap Prangerlaan. Waarom ze
me geëerd hebben? Ja, dat moet je de
spelers vragen, maar het heeft te ma-
ken met mijn jarenlange verdienste
voor de club.
Ik ben drieëntwintig jaar in dienst bij
de RUG als docent lichamelijke vor-
ming en sport. Sinds negentien jaar geef ik
voetbaltraining bij The Knickerbockers. Ik
heb dat werk altijd gecombineerd met een
dagbaan. Momenteel ben ik opleidingsdi-
recteur van een havo-vwo school in Drach-
ten. Dat is een hele intensieve baan, daar-
om geef ik nu nog maar drie uur per week
training. Maar ik vind het heel belangrijk
dat ik dit kan doen. Het is een fantastische
afleiding, een uitlaatklep. Ik kan mijn ge-
zonde agressie erin kwijt. De codes en het
rollenpatroon zijn ook heel anders. Je kunt
veel directer iets zeggen. Soms wou ik dat
ik zo roepend en schreeuwend in de aula
van onze school kon staan.
Ik was erg verrast door de aandacht vorige
week. Meestal moet je dood zijn voordat er
een straat naar je wordt genoemd. Ik sta
niet snel met mijn mond vol tanden, maar
in dit geval was ik echt even stil. Ik heb de

spelers bedankt voor deze geste. Ik vind dat
ik hier bij het sportcentrum een fantasti-
sche job heb met collega’s die het maxima-
le uit hun werk halen en elkaar prikkelen
en met fanatieke studenten die ook een
goed relativeringsvermogen hebben. Daar-
naast is de derde helft natuurlijk heel ge-
zellig. Ik heb in mijn dankwoord overigens
wel opgemerkt dat ik de studenten in hun
loop- en drinkniveau niet meer kan bijbe-
nen. Ik heb bijna de dubbele leeftijd van de
jongens, maar ze houden mij scherp en
jong. Van het leeftijdsverschil merk ik zelf
weinig. Ik sta ook regelmatig achter de bar,
bij mij kunnen ze echter alleen bier per
meter bestellen. Ik doe niet aan losse pils-
jes.
Ik vind het fantastisch hoe de leden van de
vereniging alles zelf runnen. Zelf ben ik bij
The Knickerbockers een soort rode draad

geworden; ik geef adviezen en bemoei me
met enkele dingen, maar ik blijf op af-
stand. Maar de bestuurder van de club wil
ik niet worden, dan kom ik aan hun toko.
Wel bemoei ik me met de coaching al is dat
niet mijn taak. Ik train het derde tot en
met het achtste. Daarbij zeg ik altijd dat
het niet mag uitmaken of je een hoog of
laag team traint. Er zit wel verschil in aan-
pak maar je moet de jongens hetzelfde bie-
den. Een prestatief selectieteam train ik na-
tuurlijk het liefst. Dan moet ik zelf ook aan
de bak. Dat prikkelt mij. Als ik alleen een
bal het veld op moet gooien en verder aan
de kant zit, ga ik dood.

”[ interview: PAULINE VAN DER KOLK ]
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