Lachend, en vol met gezonde spanning, komen de kinderen stipt op tijd binnenwandelen.
Sommigen kijken nog een beetje nerveus om zich heen, maar anderen weten zeker waar ze
voor komen: winnen! Jas uit, schoenen uit en ‘‘nog héél snel even plassen’’. Een voor een
worden de schoenen uit het vak gehaald en zo strak mogelijk geveterd. In groepjes lopen de
vier eerste scholen naar de banen om hun juiste plek te vinden. En dan kan het beginnen: de
voorronde van het NK Schoolbowlen.
Het startsein klinkt door de boxen, en het eerste teamlid pakt vlug de bal en focust zich op
de bowlingbaan. De eén rent zo snel mogelijk naar voren om de bal met een flinke snelheid
op de baan te gooien; de ander neemt juist rustig de tijd en geeft de bal nog een paar
zwaaien voordat hij op de baan belandt. Ook de eindposes zijn voor ieder teamlid weer
anders, zo heeft elke school wel een formule bedacht om de eerste plaats te behalen.
Het talent gaat zeker niet onopgemerkt voorbij tijdens de voorrondes van het schoolbowlen.
Zo gooit Mike de Munnik tijdens de eerste poule zijn persoonlijk record van 151. Samen met
de mooie scores van de rest van het team staat ’t Mozaïek na deze poule op de eerste plek.
Ook in de andere teams zijn wel een paar enthousiastelingen die direct aan hun ouders
vragen of ze de volgende donderdag mee mogen doen met het jeugdbowlen, dat de
vereniging organiseert voor iedere geïnteresseerde onder de achttien jaar.
Na drie rondes worden de totaalscores bij elkaar opgeteld en worden de laatste high-fives
nog even uitgedeeld. Met opgeheven hoofd loopt iedereen weer terug naar hun ouders. En
dan zit poule A er alweer op: ’t Ambyld, de Bolder, de Spreng en ‘t Mozaïek kunnen weer
naar huis.
Kort daarna is het alweer tijd voor de tweede poule, waaraan maar liefst zeven teams
meedoen. Ook zij komen goed voorbereid de baan op, met kleurrijke schooltenues. Al snel
na het startsein glijden de bowlingballen weer over de baan heen. Nerveus kijken de teams
toe hoe de tegenstanders het doen. Dankzij de snel oplopende scores klimt het team van de
Parel steeds dichterbij ’t Mozaïek.
Zo komt langzaam maar zeker de eindstand in zicht. Na poule B dubbelchecken de
deelnemende scholen, de Parel, de Meander, de Swetten, de Tille, de Sjalom, It Foarhûs en
de Frissel hun eindscores. Vervolgens wachten ze vol spanning tot de eindstand van de
scholen berekend is.
En dan is het zover: de bekendmaking van de prijswinnaars. Nerveus staan de kinderen bij
hun ouders te wachten tot ze de naam van hun school horen vallen. Na het noemen van
plaats elf tot en met vier begint de spanning echt op te lopen. De naam van ’t Foarhûs wordt
als eerste genoemd, en trots lopen de teamleden naar voren om hun derde prijs te
ontvangen.
‘’Zal ik nog even doorpraten om de spanning op te bouwen?’’, klinkt door het
bowlingcentrum heen. Na duidelijk nee-geschreeuw van de kinderen en hun ouders is het
tijd voor de eerste en tweede plek. Met een score van 719, 19 punten minder dan de
koploper, eindigt ’t Mozaïek op de tweede plaats. Tijdens een goed verdiend applaus krijgen
de teamleden de tweede prijs uitgereikt. Al snel daarna volgt natuurlijk de enige school die
nog niet genoemd is, namelijk de Parel. Gejuich, geknuffel en veel blije gezichten. De drie
teamleden van de Parel mogen Drachten, én hun school, vertegenwoordigen op de finale
van de Nederlandse Kampioenschappen. Trots nemen ze de wisselbeker in ontvangst: op
naar de landelijke winst!

