Vlamingen wederom winnaar Kubb-toernooi
Hippolytushoef - Zaterdag 10 maart vond voor de derde keer het Openbaar Wieringer Kampioenschap
Indoor Kubb plaats in de manege van de Wironruiters. In de zandbak, waar normaal paarden de dienst
uitmaken, waren ongeveer 100 kubbers (29 teams) samengekomen om te strijden om de prijzen.
De organisatie, bestaande uit Thomas Ligthart en Henri Westra, had besloten het toernooi enkele weken later
plaats te laten vinden als de voorgaande edities. Dit bleek een schot in de roos te zijn, de ijzige kou van de
vorige edities werd verruild voor een aangename temperatuur in de manege. Dit werd door de kubbers als zeer
prettig ervaren en de sfeer onder de deelnemers was dan ook opperbest.
Om klokslag 11 uur begon het toernooi. Er werd gespeeld in drie poules van 7 teams en een poule van 8 teams.
Uit elke poule zouden de nummers 1 en 2 doorgaan naar de kwartfinales. De sterke deelnemers van vorige
edities waren allen weer naar Hippolytushoef afgereisd, waaronder ‘de Losse Pols’uit Nijeveen (organisatie NK
Kubb), ‘de Holtjers’ uit Hippo (winnaar NK Kubb 2009, winnaar OWKIK 2010), ‘de Woodsnipers’ uit

Schoppingen (DE) (winnaar NK kubb 2011) en de winnaars van de vorige editie van OWKIK ‘OHC
Kubbteam’ uit Heist-op-den-Berg (BE). De organiserende Kubb Club ‘KC SlingerWeg’ vaardigde dit jaar
geen team af, normaliter is dit team zeker een gevaarlijke outsider voor de titel.
De hoeveelheid teams ten opzichte van de vorige editie was gegroeid met 2 teams. Enkele teams lieten
verstek gaan, maar deze plekken werden opgevuld door nieuwe teams. Hier zaten zeker een aantal
verrassingen tussen, met name Kubb Royal uit Zwolle en Kubb D uit Amersfoort bleken verrassend
makkelijk door hun poule heen te fietsen. Kubb Royal verloor zelfs geen enkele set in de poulefase, iets
wat geen andere team deze editie lukte.
Vanwege de goede temperatuur werd er flink doorgekubbt door alle teams. De deelnemers hadden zin in
dit eerste toernooi van het jaar 2012. Ondanks de moeilijkheidsgraad van het toernooi in de manege, het
rulle zand is lastiger om op te kubben als op een gras ondergrond, verliepen de wedstrijden vrij snel.
Tegen een uur of 3 werd er al licht duidelijk wie er zou gaan strijden in de finaleronden om de prijzen. In
een poule moest een shoot-out plaats vinden tussen de nummer 2 en 3 om te bepalen wie er door mocht,
dit valt te vergelijken met penalty’s bij het voetbal. De kwartfinalisten waren …………………………..
Grootste afwezige in de kwartfinale was volgens de organisatie het team van ‘de Holtjers’. Gezien hun
palmares moet dit team dit zelf ook als een vernedering beschouwen. Maar tegelijkertijd geeft dit ook aan
dat het niveau van kubb in Nederland groeiende is.
De kwartfinalisten waren behoorlijk aan elkaar gewaagd, alleen ‘Kubb D’ wist zijn kwartfinale in 2 sets te
winnen van ‘Hemelrijk’ uit Amsterdam. Bij de andere kwartfinales waren 3 sets nodig. Een team moet 2
sets winnen om de partij te winnen. Evenals ‘Hemelrijk’ delfden de teams ‘de Losse Pols’, ‘de
Woodsnipers’ en ‘de Blauwvingers’ uit Zwolle het onderspit. Zoals gebruikelijk bleven er zodoende 4
teams over om uit te maken wie er kon gaan strijden om het goud en zilver. Kubb D nam het op tegen
OHC en Royal Kubb tegen Blokkie Om. Nou een haperend begin van ‘OHC’, in de poulefase werd op het
nippertje de 2de plaats bereikt, waren de 4 heren nu bijzonder warm gekubbt. Zij stoomden werkelijk waar
over ’Kubb D’ heen. De andere halve finale leverde een hoop meer spanning op, maar debutanten ‘Royal
Kubb’ trokken uiteindelijk aan het langste eind en bereikte knap ten koste van outsider ‘Blokkie Om’ de

finale. OWKIK werkt niet met een verliezerfinale, zodoende eindigden ‘Kubb D’ en ’Blokkie Om’ op een
gezamenlijk 3de plaats.
De finale werd een bloedstollend spektakel, de teams deden weinig voor elkaar onder. Kubb Royal ging
hard uit de startblokken en pakte overtuigend de eerste set, de heren van ‘OHC’ bleven echter koel en
toonden hun klasse in de 2de en 3de set. Het ging niet makkelijk voor de Vlamingen, maar toch konden zij
hun weg terug naar België vervolmaken met de eerste prijs voor op het dashboard. Na de finale bleef het
nog lang onrustig in de kantine van de Wironruiters, alwaar ‘koken met Magda’ een heerlijk avondmaal
had bereid.
De organisatie van het toernooi kijkt terug op een bijzonder goed geslaagde 3de editie van het openbaar
Wieringer Kampioenschap Indoor Kubb. Het succes van dit toernooi is mede te danken aan de vrijwilligers
van de Wironruiters in de kantine.

