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Finn jongleert bal de wereld rond
JAN LIGTHART

SINT ANNAPAROCHIE Finn Eekkerk
(13) uit Sint Annaparochie is de baas
over de bal. Deze zomer doet hij
zijn trucjes tussen de professionals
op het WK Freestylen in Praag.

Achteloos wipt Finn Eekkerk de bal
vanaf de grond in zijn nek. Daar laat
hij hem een seconde of drie stil lig-
gen. Dan glijdt de bal weer van zijn
nek terug op zijn rechtervoet. Hij
houdt een paar keer hoog en draait
zijn been twee keer om de bal heen.

,,Dat was de ATW”, zegt Eekkerk
alsof de afkorting voor zich spreekt.
,,Around The World”, verduidelijkt
hij. ,,Je tilt de bal op, draait er om-
heen en dan moet je zorgen dat je de
bal weer opvangt. Twee keer lukt
wel, maar drie keer ronddraaien is
mij nog niet gelukt.”

Het is een van de kunstjes uit zijn
trukendoos. Op zijn armen en han-
den na gebruikt hij zijn hele lichaam
om de moeilijkste en snelste trucjes

met een bal te volbrengen. Soms
lijkt het op goochelen, dan weer op
acrobatiek. Freestylen is echter de
officiële naam voor de passie van
Eekkerk. Een straatsport waarbij het
draait om concentratie, techniek,
creativiteit en controle. Vaak wor-
den de trucjes gedaan op de beats
van hiphopmuziek.

De jonge inwoner van Sint Anne
probeert elke dag een of twee uurtjes
met zijn versleten EURO 2012 bal
door te brengen. Het liefst in de ach-
tertuin, want daar zijn de stenen
vlak. Bovendien is daar niemand die
de filmpjes die hij voor YouTube en
Instagram maakt, kan verstoren.

In de winter, als het koud is, free-
stylet hij in het leegstaande kamer-
tje in huis. Zolang het duurt tenmin-
ste, want er komt altijd een moment
dat zijn vader en moeder het geluid
van een stuiterende bal in huis zat
zijn. ,,Ik word soms een beetje agres-
sief als een truc niet lukt. Maar ik heb
nog nooit wat kapotgemaakt.”

Dan zoekt hij de straat maar weer

op. Eekkerk, die ook lid is van de
plaatselijke voetbalvereniging,
heeft zijn trainingsuurtjes namelijk
hard nodig om zich voor te bereiden
op het WK Freestylen in Praag. ,,Ik
battle daar drie minuten lang tegen
een andere freestyler. Daarna be-
sluit de jury wie door mag naar de
volgende ronde.”

Hij spreekt regelmatig af met an-
dere Nederlandse freestylers. Niet
zelden moet hij daar Friesland voor
uit. ,,Er is er een in Jirnsum en eentje
in de omgeving van Sneek, maar de
meesten wonen in de Randstad.”

Eekkerk begon twee jaar geleden
met freestylen. Eerder deed hij al
mee aan Nederlandse kampioen-
schappen, maar het WK in Praag is
voor hem de ultieme krachtmeting.
,,Wereldkampioen zal ik niet wor-
den. Er zijn geen leeftijdscategorie-
en, dus ik moet tegen jongens en
meisjes die op een veel hoger niveau
zitten en ouder zijn. Ik ga er vooral
heen voor de ervaring.”
Bekijk op www.lc.nl/video

Finn Eekkerk heeft de bal aan een touwtje. FOTO LC


