School en topsport
Hoe jonge topsporters toch hun diploma halen
Als je topsporter bent moet je na school altijd trainen. En soms komen de lessen zelfs in de
problemen door alle trainingen en wedstrijden. Daarom zijn er speciale scholen voor
kinderen die heel goed kunnen sporten.
Dit is Dennis, op weg naar zijn lootschool. Dat is een gewone school, met een aparte
afdeling voor kinderen die heel goed zijn in sport.
Nou, daar zijn we dan, op school, wat gaan we doen? Effe mijn jas in mijn kluisje doen en
dan gaan we naar het LOOT. Het LOOT? Vertel: wat is het LOOT?
Nou, dat is voor als je het eerste uur vrij bent of dan kan je huiswerk maken, want later,
dan heb je niet zoveel tijd meer. En ja, ik heb nu de eerste drie uur vrij.
Maar wat doet de rest van de klas dan? Die gaat het tweede en derde uur gymmen. En jij
niet? Nee.Want?? Nou, ik heb een vrijstelling d'rvoor. En een vrijstelling, wat is dat dan
precies?
Nou, dan hoef ik het niet te doen, want ja, dan kan ik ook gewoon hier mijn huiswerk
maken, want als ik ga zwemmen bijvoorbeeld of hardlopen of zo, kan ik ook geblesseerd
raken en dat willen we niet.
Dat is niet goed voor je tennis? Nee. Nou, dan gaan we hier effe zitten.
Maar als jij je Gymles zo overslaat, zeggen dan jouw klasgenoten niet van: "dat is oneerlijk!" ? Ja, soms vinden ze het niet echt eerlijk, maar wij moeten hier ook gewoon
huiswerk maken en wij gaan dan 's middags gewoon trainen en zij kunnen dan huiswerk
maken eigenlijk.
Hoe graag wil jij nou toptennisser worden? Nou, gewoon heel, ja, gewoon, ik wil het
gewoon heel graag. Ik weet niet echt hoe dat ik het kan zeggen, maar gewoon ik wil het
gewoon.
Maar zou je d'r alles voor willen laten wijken? Ja, eigenlijk wel.
Maar school dan: hoe belangrijk is dat? Ja, school, daar wil ik ook nog wel een diploma voor,
want als het niet lukt, dan heb ik tenminste nog een diploma.
Er hangt hier zelfs een bordje: "LOOT-school"? Betekent dat, dat al die kinderen hier net als
jij topsporter willen worden? Wat voor sporten doen ze dan?
Paardrijden. Voetbal. Zwemmen. Softbal. Voetbal. Schaatsen.
Schaatsen.
Wil het lukken? Ja, het lukt wel.

U helpt Dennis een beetje als het nodig is? Als het nodig is, dan staan we die jongens bij en
de meiden.
Ja misschien wordt Dennis wel heel goed, en zien we hem over een paar jaar
wereldkampioen worden!

