GOALBALL VERENIGING WAALWIJK OP TV!
Als goalball vereniging proberen wij er alles aan te doen om de sport landelijk meer
bekendheid te geven. Daarom had ik het idee om het tv programma de Social Club langs te
laten komen. Via Facebook zag ik een oproep van Tim Hoffman, of iemand nog wat leuks te
doen had voor de volgende avond. Toen dacht ik: hé misschien is de goalball wel wat! Via
Facebook heb ik Tim toen een berichtje gestuurd en binnen een uur had ik de redactie van
BNN aan de lijn. Na wat uitleg over de sport, zou ik binnen een uur terug gebeld worden of
het ook echt door zou gaan. Toen heb ik meteen ons bestuur gebeld en gevraagd of ze het
leuk vonden als ze bij de eerst volgende training kwamen filmen. Het bestuur reageerde
enthousiast! En ik werd terug gebeld dat ze de volgende dag al kwamen filmen!
Op woensdag 19 maart was het dan zover! Tim Hoffman belde aan bij de gymzaal, samen
met zijn cameravrouw. Na het installeren van het geluid en het scherpstellen van de camera,
konden de opnames beginnen. Ze hadden ons van tevoren verteld dat we maar 5 minuten
uitzendtijd hadden. Daarom hebben we de uitleg kort en bondig gehouden. Toen dat achter
de rug was ging Tim zich omkleden in de goalball outfit en we konden beginnen!
Wat je op TV niet zag is dat we rustig zijn begonnen met een paar keer de bal overspelen.
We hebben hem een kort wedstrijdje laten spelen tegen ons B-team. Dat ging redelijk. Tim
vertelde ons dat hij het echt supertof vond om te goalballen. Voor de televisie leek het ons
ook wel leuk om Tim tegen het A-team te laten spelen. Dat ging natuurlijk iets minder goed.
Na een bal op zijn hoofd en nog een bal op een gevoelige plek hield hij het voor gezien. In
de kleedkamer probeerde hij nog blind een Tweet te sturen en dat viel ook niet mee. In
plaats van ‘biertje?’ stond er ‘bietjjr’… We hebben veel gelachen met de opnames en waren
erg benieuwd hoe ze een uur film in 5 minuten gingen stoppen.
Op donderdag 20 maart werd het uitgezonden! Goalball vereniging Waalwijk op nationale
TV! Primetime, Nederland 3! Het was inderdaad een kort stukje, eerst even de uitleg en toen
Tim in het goalball veld! Ze hebben het zo geknipt in de montage dat je alleen Tim een goal
ziet maken en die 2 pijnlijke ballen op zijn hoofd en net onder de buik werden uitgezonden,
het blijft BNN hè.. En niet alleen donderdagavond, maar ook vrijdagavond waren wij te zien
in de ‘Social Club’. Op vrijdag komen bij dat programma altijd de hoogtepunten van de week.
En daar hoorden wij ook bij! Onze missie geslaagd, goalball heeft landelijk meer bekendheid
gekregen!

