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“Zwerkbal is een echte sport”
Ook in sport kan je je fantasie gebruiken.
Ken je zwerkbal, de sport van Harry
Potter? Je moet er niet voor kunnen
vliegen. Zwerkbal kan gewoon op een
veld. Joke Daems (24 jaar) en haar ploeg
bewijzen dat. Zij oefenen twee keer per
week en doen zelfs mee met wedstrijden.
Wablieft: Wat is zwerkbal?
Joke Daems: Zwerkbal is de sport
die Harry Potter speelt in de boeken
en films. Wij hebben die een beetje
aangepast. We lopen rond met een
‘bezem’ tussen onze benen. Meestal
zijn dat stokken van plastic. Het spel
lijkt op handbal, trefbal, rugby en
dassenroof tegelijk.

Hoe begin je met zwerkbal?
Je kan altijd mee oefenen met een
ploeg. Dat is een paar keer gratis. Je
mag dan gewone kleren dragen. Onze
ploeg oefent twee keer per week in
Gent. Natuurlijk mag je ook een eigen
ploeg starten.
Kan iedereen zwerkbal spelen?
Ja. De sport is wel vermoeiend. Je
moet ook goed ballen kunnen gooien
en vangen. Maar natuurlijk is plezier
het belangrijkst.
Mensen denken vaak dat je een
grote fan moet zijn van Harry Potter,
maar dat is niet zo. Je mag fan zijn,
maar dat moet niet. We zijn ook niet
verkleed in tovenaars en heksen. We
dragen gewoon truitjes, een broek
en voetbalschoenen. Op ons hoofd
dragen we een hoofdband. De jagers
hebben een witte band, de drijvers een
zwarte, de wachters een groene, en de
zoekers een gele.
Bestaan er verschillende soorten
zwerkbal?
Nee. Er is maar één soort. De spelregels
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Hoe werkt de sport?
Er staan zeven spelers op het veld.
Drie mensen spelen jager. Zij proberen
een bal te gooien in een van de drie
ringen. Zo scoren ze punten. Twee
spelers zijn drijvers. Zij gooien met
een aparte bal en proberen iemand
van de andere ploeg te raken. Als
je geraakt bent, moet je even van je
bezem stappen en de ringen van je
eigen ploeg tikken. Daarna mag je
weer meedoen. Een wachter is een
speciale jager. Hij verdedigt vooral de
ringen. Een wachter kan niet geraakt
worden door een bal. De laatste speler
is de zoeker. Hij zoekt de snaai. Dat is
een tennisbal in een sok. Iedere zoeker
heeft een snaai achteraan in zijn
broek. Als een zoeker de snaai pakt, is
het spel gedaan.

staan in een boek. In sommige landen
veranderen enkele regels. Maar wij
volgen het boek. Dat doet ook de
Internationale Federatie. Zij zijn een
organisatie voor zwerkbal over de hele
wereld.
Zijn er kampioenschappen?
Ja, zwerkbal wordt steeds bekender.
De sport is ongeveer tien jaar geleden
uitgevonden in de Verenigde Staten
van Amerika. Daar zijn nu al meer dan
300 ploegen. Enkele jaren geleden
werd zwerkbal ook bekend in Europa.
In België hebben we nu 12 ploegen.
Er is elke maand een wedstrijd tussen
twee ploegen van België. Er is ook een
Belgisch toernooi, een Benelux Cup,
een Europese beker, Europese Spelen
en een Wereldbeker.
Wat vind je zo leuk aan de sport?
Er zitten zoveel verschillende dingen
in. Normaal hou ik niet zo van sport.
Maar zwerkbal vind ik wel leuk. Ik hou

vooral van de mensen die meedoen.
Iedereen is tof en open. En mannen en
vrouwen mogen samenspelen in een
ploeg.
Zwerkbal lijkt een hevige sport.
Het is inderdaad zwaar. Mensen
denken vaak dat je gewoon wat
moet rondlopen op een bezem. Maar
zwerkbal is een echte sport. Je moet
veel lopen en soms val je hard. Ik heb
vaak blauwe plekken. (lacht) Gelukkig
zijn er regels die zeggen wat mag en
wat niet mag.
Wat vinden je vrienden van je
hobby?
Mijn vrienden weten dat ik een beetje
raar ben. (lacht) De meesten vinden
het grappig. Maar als ze het gezien
hebben, weten ze dat het een echte
sport is. Dan lachen ze er niet meer
mee.

Een zwerkbal-wedstrijd
in de Harry Potter film

Misschien
mag zwerkbal
ooit naar de
Olympische
Spelen!

Hoe zie jij de toekomst van
zwerkbal?
Ik denk dat de sport nog bekender
zal worden. Op het einde van 2013
waren er maar twee ploegen in België.
Nu zijn er al 12 ploegen. Steeds meer
mensen kennen zwerkbal. Vorig jaar
stond onze ploeg met een standje op
FACTS. Dat is een beurs over fantasie
en zo. We tonen mensen wat zwerkbal
is. Zij kunnen dan vragen stellen. Dit
jaar kenden al veel meer mensen onze
sport. Misschien mag zwerkbal ooit
naar de Olympische Spelen! (lacht)
Heb je tips voor beginners?
In het begin is het moeilijk. Er gebeurt
veel tegelijk. Maar na een tijdje is het
al makkelijker.
Oefen zoveel je kan. Zo leer je de regels
beter kennen. Doe ook eens mee met
een wedstrijd. Dan weet je pas echt
wat zwerkbal is.
Lynn Claerhout

