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Voorwoord

Toen ik hoorde dat je een werkstuk moest maken voor gym, had ik daar helemaal geen zin in: weer veel werk aan iets saais besteden. De opdracht werd al veel leuker toen ik hoorde dat het over je favoriete sport mocht gaan. Hoewel ik meerdere sporten beoefen of beoefend heb, was de keus voor rope skipping niet moeilijk. Deze sport is in Nederland nog erg onbekend en als ik vertel dat ik rope skip, vragen de meeste mensen:Wat?!?

Dit werkstuk is dus bedoeld om de sport rope skipping wat bekender te maken, want het is eigenlijk gewoon raar dat niemand er ooit van gehoord heet. Al in het oude Griekenland werd het als sport beoefend, toen werd het een tijd lang alleen als spel gedaan. In die vorm kent iedereen het wel, het is net zo bekend als knikkeren en hinkelen. Ook wordt er veel touwtje gesprongen bij andere sporten: als warming-up of als conditietraining. Nu is het rope skipping terug als sport en is het tijd dat iedereen het als echte sport leert kennen, want dat is het zeker.


De geschiedenis van Rope Skipping

Iedereen weet wat touwtje springen is en heeft het zelf ook wel eens gedaan. Touwtje springen is dan ook al honderden, misschien wel duizenden jaren oud. Het werd en wordt nog steeds over de hele wereld gedaan. Al in het oude Griekenland werden er wedstrijden georganiseerd waarbij mannen over een houten roede of stick moesten springen. Waar het bij die wedstrijden om ging, de snelheid waarmee ze sprongen of het aantal sprongen, is niet bekend, maar deze wedstrijden zijn waarschijnlijk de oorsprong van wat wij nu Rope Skipping noemen.

De sport Rope Skipping in de vorm zoals het nu beoefend werd, komt uit de Verenigde Staten. Het is daar uitgevonden door Richard Cendali (mister C.). Hij was een footballer en moest aan zijn conditie werken. Daarbij mocht hij kiezen uit traplopen en touwtje springen en hij heeft toen voor het laatste gekozen. Om het toch ook wel saaie touwtje springen wat leuker te maken, verzon hij allerlei trucs. Het aantal trucs nam al snel toe, want ook de kinderen van een basisschool in Boulder (Colorado), waar mister C. lesgaf, verzon enthousiast mee. Zo werd de sport Rope Skipping in 1969 geboren.

Om de sport ook in de rest van de wereld te introduceren, richtte Richard Cendali in 1983 de I.R.S.O. (International Rope Skipping Organization) op en trok hij met een internationaal demonstratieteam de wereld rond. En met resultaat: ook in Europa werd het Rope Skipping langzamerhand bekend. In 1993 werd in Zweden ook een Europese Rope Skipping organisatie, de E.R.S.O. (European Rope Skipping Organization) opgericht.

In 1996 werd er nog een internationale organisatie opgericht die zich bezig houdt met de belangen van Rope Skipping, de FISAC (Fédération Internationale de Saut à la Corde), waardoor Rope skipping een nog internationalere sport werd.

Toch heeft het nog een tijdje geduurd voordat Rope Skipping ook in Nederland geintroduceerd werd. Op de Wereldgymnastrada van 1995 zagen vier Nederlanders voor het eerst de sport Rope Skipping en ze kwamen in contact met de Zweden die deze sport al langer beoefenden. De Zweden nodigden de Nederlanders uit om die zomer naar het Europees Kampioenschap te komen kijken en mee te doen in de trainingsweek die na het EK georganiseerd werd. In die week hebben ze de basis geleerd en terug in Nederland hebben ze, net als Richard Cendali, een demonstratieteam opgericht. Binnen de KNGU (Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie, voormalig KNGB) werd de Commissie Rope Skipping gestart, die samen met dat demonstratieteam bekendheid aan de sport hier in Nederland moest gaan geven.

In 1996 deden er voor het eerst twee Nederlanders mee aan een individuele wedstrijd, de European Masters, die mede door Nederland in Beekbergen georganiseerd werd. Zij werden 6e en 7e. In de zomer van 1996 werd er één Nederlands team afgevaardigd naar het EK in Engeland. Tot de grote verbazing, werden ze daar 9e. Dat was een goed begin van Rope Skipping als wedstrijdsport in Nederland.


Rope Skipping in het heden

In Amerika Zijn er nu ruim 2,5 miljoen skippers bij een club aangesloten en wordt Rope Skipping als een volwaardige sport gezien en kennen veel mensen de sport wel. Ook in veel landen in Europa wordt tegenwoordig gerope-skipt: Spanje, Duitsland, Hongarije, Denemarken, Engeland, Zweden, Nederland en vooral in België.

Ondanks de inspanningen van de Commissie Rope Skipping en het demonstratieteam en de publiciteit die de sport heeft gehad voor het EK in 1998 (wat overigens door Nederland in Amsterdam werd georganiseerd) en voor de demonstraties, komt de sport Rope Skipping in Nederland niet echt van de grond. Op het moment wordt er bij slechts één vereniging in Nederland op wedstrijdniveau gesprongen. Deze vereniging stuurt al vanaf het beging teams naar de EK's en eind vorig jaar is er zelfs een jongen van deze vereniging 5e geworden op het WK. Dit jaar zijn er veertien deelnemers met twee coaches naar de Belgische Masters geweest, om zich daar te plaatsen voor het EK van dit jaar. Zij gaan van de zomers als twee EK-teams (een junioren- en een seniorenteam) en als een DOT-team (Danish Open Tournament) naar Denemarken.

Er wordt nu dus hard aan gewerkt om deze sport ook voor de rest van Nederland bekend te maken. 


Rope Skipping recreatief

Het onderscheid tussen recreatief en wedstrijdniveau is niet erg makkelijk te maken. Dat komt doordat je op recreatief niveau al dingen leert die je later op wedstrijdniveau ook kunt gebruiken. Op recreatief niveau spring je echter meer disciplines (dat zijn de verschillende manieren van springen) dan op wedstrijdniveau. Op recreatief niveau zullen ook vooral trucs van niveau 1 en niveau 2 gesprongen worden (alle trucs zijn in vier niveaus in te delen).

Om te beginnen heb je de discipline Single rope. Hierbij heeft iedere skipper zijn eigen touw en voert daarmee bepaalde trucs uit. Zoals eerder al gezegd, zullen dat vooral trucs van niveau 1 en 2 zijn. Deze trucs kunnen zowel voor als achteruit gesprongen worden. In de eerste bijlage staan wat trucs uitgewerkt, om een idee te krijgen wat er allemaal heel eenvoudig met een rope gedaan kan worden. 

Een discipline die ook met één rope gedaan wordt, maar waar meerdere mensen voor nodig zijn, is de Traveller. Hierbij staat een aantal mensen op een rij, met tussenruimte van ongeveer één meter. De eerste skipper heeft een rope, de anderen springen met hun armen gekruist op de borst. De skipper moeten in hetzelfde tempo springen, dus allemaal tegelijk omhoog en omlaag. De eerste skipper springt eerst een keer naast de anderen, dan schuift hij op en springt achter nummer twee, waarbij het touw zowel over hemzelf als over nummer twee heen gaat. Vervolgens springt hij tussen nummer twee en drie in, dan achter nummer drie enzovoort.

Weer en andere discipline is het Chinese wheels. Dit wordt met twee of meer skippers uitgevoerd, waarbij iedere skipper zijn eigen rope heeft. Als er met twee skippers gewheeld wordt, heeft de skipper een handvat van zijn eigen rope vast en een handvat van het andere rope. Zijn handen draaien ongelijk, zodat de touwen ook om beurten hoog en laag zijn. Als er met meerdere mensen gesprongen wordt, hebben de buitenste twee een handvat van zichzelf en een handvat van een ander vast, de middelste skippers hebben alleen handvaten van anderen vast. Zij springen en draaien ongelijk: als ze springen, zijn hun armen laag.

Long rope is ook een discipline die met meerdere mensen gedaan moet worden, minstens met zijn drieën. Dit is een vorm die ook veel op schoolpleinen gespeeld wordt; twee draaiers en de rest springt allerlei trucs in het rope.

De discipline Paraplu lijkt op de discipline Long rope. Dit maal zijn er echter twee ropes en minstens vijf mensen nodig. Er zijn vier draaiers, die de twee touwen tegelijk draaien. De touwen hebben echter een hoek van 90o ten opzichte van elkaar, waardoor het geheel op een paraplu lijkt.

Een laatste discipline die ook op recreatief niveau gedaan wordt, is het Double dutch. Hierbij zijn ook twee ropes nodig, maar zijn er maar twee draaiers. Zij laten de touwen of allebei naar binnen draaien (regular) of allebei naar buiten (french). Hierbij zijn de touwen om beurten hoog en laag. In het Double dutch kunnen weer allerlei trucs gedaan worden.


Rope Skipping op wedstrijdniveau

Bij het rope skipping heb je teamwedstrijden en individuele wedstrijden.

Bij de teamwedstrijden zijn er vier categorieën:
Tot 11 jaar (cub)
12 en 13 jaar (novice)
14 t/m 16 jaar (junior)
16 jaar en ouder (senior)

In de eerste twee categorieën kan er worden meegedaan met een jongensteam, een meisjesteam of een mixteam, maar alle teams strijden tegen elkaar. In de andere categorieën kun je met dezelfde teams meedoen, maar daar strijden de jongensteams onderling, de meidenteams onderling en ook de mixteams onderling.

Voor de teamsamenstelling gelden verder nog de regels dat een jongens- of een meisjesteam uit tenminste vier en maximaal vijf personen bestaat. Een mixteam moet uit minimaal vier en maximaal zes personen bestaan. Het mixteam moet wel evenveel jongens als meisjes hebben (tenzij ze met z'n vijven zijn, dan mag er een jongen of een meisje meer zijn). Alle leden van het team moeten uit dezelfde leeftijdsklasse komen, of uit eentje lager. Je mag namelijk meedoen met je eigen categorie of met eentje hoger. Eentje lager of meer dan  één hoger is niet toegestaan.

Bij teamwedstrijden worden er twee disciplines gesprongen: single rope en dubble dutch. In elke discipline moeten er verschillende onderdelen gedaan worden:speed, double unders en freestyle. Speed lopen wil zeggen: zoveel mogelijk sprongen binnen een bepaalde tijd halen. Dit wordt gedaan door niet met twee benen tegelijk te springen, maar om-en-om met de benen, waardoor het op rennen in het touw lijkt. Bij de dubble unders is het de bedoeling om in één sprong twee keer het touw eronderdoor te halen. Dat moet zo vaak mogelijk in een bepaalde tijdslimiet.

Single rope:
*Relay speed: vier teamleden moeten achter elkaar om de beurt 30 seconden speed lopen. 
*Relay double unders: vier teamleden moeten achter elkaar om de beurt 30 seconden double unders springen.
*Freestyle pairs: twee van de teamleden moeten samen een oefening verzinnen door achter elkaar allerlei trucs uit te voeren. Dit moet binnen de tijdslimiet van 45-75 seconden. Dit mag op muziek.
*Freestyle team: vier personen uit een team moeten een oefening uitvoeren door achter elkaar allerlei trucs uit te voeren. Weer moet dat binnen de tijdslimiet van 45-75 seconden gebeuren Ook dit mag op muziek.

Double dutch:
*Pairs speed: twee draaiers en twee springers. Eerst springt één van de springers in één minuut zoveel mogelijk keer. Dan gaat hij uit en doet de tweede springer in de tweede minuut hetzelfde.
*Relay speed: dit wordt door drie mensen gedaan. Er wordt begonnen met twee draaiers en een springer. De springer loopt in veertig seconden zoveel mogelijk speed. Dan wordt er 'switch' geroepen en gaat de springer uit het touw. Hij neemt een draaier over en dan gaat deze in de volgende veertig seconden zoveel mogelijk speed lopen. Na veertig seconden wordt er nog eens 'switch' geroepen en neemt de springer de laatste draaier over. Die moet ook in veertig seconden zoveel mogelijk keren springen.
*Double dutch single freestyle: drie teamleden vormen twee draaiers en een springer. Ieder teamlid is om de beurten draaier of springer. Binnen de tijdslimiet van 45-75 seconden moeten alle teamleden ieder tenminste drie trucs in het rope hebben uitgevoerd. Deze freestyle mag ook weer op muziek.
*Double dutch team freestyle: vier teamleden voeren nu een oefening uit waarbij er steeds twee draaien en twee in het rope staan. In de tijdslimiet van 45-75 seconden moeten alle mogelijke combinaties van springers aan de beurt geweest zijn. Iedere springer moet weer tenminste drie trucs doen en het mag wederom weer op muziek.

Bij de individuele wedstrijden is er dezelfde verdeling naar leeftijd als bij de teamsen worden ook jongens en meisjes gescheiden. Ook worden er andere disciplines gesprongen:
*Freestyle: weer een oefening door verschillende trucs achter elkaar uit te voeren. Ook nu is de tijdslimiet 45-75 seconden en mag er muziek gebruikt worden.
*Speed 30 seconden: Dit gaat hetzelfde als bij de teamwedstrijden, maar nu springt de springer in zijn eentje 30 seconden.
*Speed 3 minuten: Hierbij moet de springer in 3 minuten zoveel mogelijk sprongen maken. Dit onderdeel vergt een hele goede conditie en is ongelovelijk zwaar.
*Triple unders: Bij dit onderdeel moet het rope in één sprong drie keer onder de voeten van de skipper door. Het is puur een krachtonderdeel en er staat dan ook geen tijdslimiet voor. Je mag doorgaan tot je niet meer kunt en je moet er zoveel mogelijk halen.

Dan de jurering. Bij het speed lopen wordt door verschillende juryleden (vier stuks) de rechtervoet geteld. Iedere keer dat die over het touw is gegaan, telt de jury er één bij op. Als de skipper af gaat, telt zijn eerste sprong niet mee. Uiteindelijk wordt het gemiddelde van de juryleden genomen en keer twee gedaan. Dat zijn de punten die je hebt verdient.

Bij de freestyles zijn er twee jury's: één die let op de dificulty en één die let op creativity. Dificulty houdt in dat er gelet wordt op het level van de gesprongen trucs en op het aantal fouten. Zoals al eerder gezegd, zijn er vier levels voor de trucs: level 1 (beginners), level 2 (intermediate), level 3 (advanced) en level 4 (expert). Hoe hoger het niveau van de truc is, hoe meer punten hij waard is. Dan krijg je nog aftrek voor de fouten die je maakt: een half punt voor een klein foutje (minor) en een heel punt voor een grote fout (major).
Bij creativity let de jury op of de oefening een mooi doorlopend geheel is, of de eventuele muziek bij de oefening past en of er in de maat gesprongen wordt. Ook zij kijken naar welke trucs gesprongen worden. Zelfbedachte en originele trucs leveren meer punten op dan de standaard trucs die iedereen al uitvoerd.
Allebei deze jury's bestaan uit zeven personen, die maximaal 100 punten per persoon kunnen geven. De hoogste en de laagste score worden niet meegeteld en zo kun je maximaal 500 punten scoren.


Rope Skipping in het algemeen

Nu ik uitgelegd heb wat de sport rope skipping allemaal inhoud, kan ik het gaan hebben over wie de sport doet, waar hoeveel het kost en al die andere dingen.

In principe kan iedereen de sport uitoefenen en de meeste mensen hebben het (vroeger) ook wel eens gedaan. Het is in de basis een eenvoudige sport, die alleen een touwtje vereist. Als je het beter kan, kun je ook met wedstrijden mee gaan doen. Voor wedstrijden als het EK moet je jezelf plaatsen, maar er zijn ook wedstrijden waar je zo naar toe mag, zoals de Belgische masters.

De sport is in principe met alleen een touwtje te beoefenen, maar vaak wordt het dan nog gewoon touwtje springen genoemd. Voor de sport rope skipping zijn er zeer veel verschillende touwtjes in de omloop. Waarmee je springt, mag je zelf weten. De enige eis die op wedstrijden gesteld wordt, is dat het rope zichtbaat moet zijn (dus geen nylon draadje), maar daar wordt heel ruim over gedacht. Als je de sport regelmatig gaat beoefenen is een degelijk paar schoenen wel zo fijn voor je gewrichten. De schoenen moeten demping geven om de gewrichten te ontlasten van schokken. Bijvoorbeeld aerobics-schoenen. Het beste kan er in een gymzaal gesprongen worden. De vloeren veren daar en dat is beter voor je gewrichten. Bovendien is de grond daar niet zo ruw, waardoor je rope minder snel slijt. Het is er ook niet te koud, waardoor het touw niet in één keer knapt, zodra je het gebruikt. 

Doordat het een binnensport is, kan er het hele jaar gerope-skipt worden. Zomers is het wel ongelofelijk heet om te doen, dus dan moet je er aan denken om voldoende te drinken.

Rope skipping is een relatief goedkope sport. Een rope is al voor zo'n tien gulden verkrijgbaar. De kosten van schoenen zijn maar één  keer in de zoveeltijd en dit kun je zo duur maken als je zelf wilt: je hebt schoenen van 50 gulden en van 300 gulden, het is maar wat je er voor over hebt. Als je het als echte sport beoefend komen er nog kosten van het lidmaatschap van een club bij. Hoe veel dat is, verschilt per vereniging. Wanneer je aan wedstrijden meedoet, heb je ook nog wedstrijdkosten. Deels zijn dit de inschrijfkosten, maar voor een groot deel ook reiskosten. Rope Skipping wordt in Nederland niet veel gedaan, dus voor de wedstrijden moet je vaak wat verder reizen.


Maatschappelijk en ethisch Rope Skipping
Doordat rope skipping een internationale sport is en de wedstrijden overal ter wereld plaats vinden, ontmoet je veel buitenlandse mensen. Hierdoor leer je ook wat over hun cultuur, vooral als je in hun land geweest bent voor wedstrijden. Vaak komen er veel dezelfde mensen naar de wedstrijden, dus is rope skipping een prima sport om internationale contacten op te doen.

Rope skipping is niet alleen een sport waarbij je kracht nodig hebt, het gaat ook om uithoudingsvermogen en –bij teamwedstrijden- om samenwerking. Drugs kunnen dat niet allemaal geven en komen zover ik weet ook niet voor bij het rope skipping. Gelukkig bestaan er nog zulke sporten. Rope skipping is ook een hele faire sport. Er zijn bij ieder onderdeel veel juryleden én de hoogste en de laagste score vallen af. Het is dus bijna onmogelijk om vals te spelen.

Hoewel er vooral in 1998 wel wat aandacht aan het rope skipping is gegeven en het demoteam door het hele land reist, is rope skipping een ontzettend onbekende sport. Het is een vrij jonge sport en gelukkig groeit de aandacht voor deze sport wel, ook binnen Nederland. Misschien heeft de media er over een paar jaar dus wel belangstelling voor.

Al met al is rope skipping dus een gezellige, leuke en vooral sportieve sport!


Waarom ik rope skip

De mensen die het rope skipping een aantal jaren geleden naar Nederland hebben gehaald, geven les op de vereniging waar ik al turnde. In eerste instantie interesseerde ik met er niet zo voor, maar toen ik een week lang als vrijwilliger had rondgelopen op het EK en het kamp in Amsterdam, leek het me toch een leuke sport. Ook mijn zusje was re helemaal weg van en dus zijn we na de zomer ook gaan rope skippen. Mijn zusje wilde gelijk het volgende jaar naar het EK in Hongarije, maar ik wilde eerst eens kijken of de sport echt wel wat voor mij was. Na een jaar wat gekeken te hebben kwam ik er achter dat het echt een leuke sport is en nu train ik om van de zomer naar Denemarken te gaan om mee te doen aan het DOT (Danish Open Tournament) en aan het kamp.

Rope skipping is zo leuk omdat het een creatieve sport is, maar toch ook lichamelijk wat vraagt. Het is heel leuk om te eindeloze (on)mogelijkheden van een rope te ontdekken en zo allerlei trucs uit te werken of te leren, samen met anderen of in je eentje (waar je maar zin in hebt). Bovendien ben je tegelijkertijd ook nog eens bezig met je conditie en je uithoudingsvermogen. Het is dus een leuke manier om gezond bezig te zijn.


Bronvermelding

De bronnen die ik heb gebruikt zijn een internetpagina en een cd-rom:
http:www.xs4all.nl/~eherber/ropeskip/werkstuk.htm
Rope skipping on CD (demo-versie) door D. Marjot, R. Marjot en E. Herber. Uitgegeven door MMS.




