Maak kennis met… Janes Otto
Door Joke Boetzkes
Janes ontving mij ‘s ochtends nadat hij de Boemeldonker in
ontvangst had mogen nemen voor Beste Boemeldoncker van 2019.
Hij blijkt een zeer veelzijdig man te zijn, leer ik al snel tijdens het
interview.
Niet alleen is Janes trainer bij de recreantengroepen voor volwassenen binnen onze club,
hij is daarnaast ook nog kunstenaar. Het beeld “De Polonaise” vóór het gebouw De Drie
Linden is door hem ontworpen en gemaakt. Op verzoek ontwerpt en maakt hij ook prijzen
en trofeeën.
Ruim 30 jaar geleden kwam Janes in aanraking met de voorloper van De Samensprong
toen zijn zoons gingen turnen bij wat toen nog Gymclub Prinsenbeek heette. Deze club
gebruikte de gymzaal van de Apolloschool aan de Kapelstraat.
Zijn zoon Derrick turnde op landelijk niveau en was de directe concurrent van Yuri van
Gelder.
Janes werd gevraagd de krachtraining bij het turnen van de jongens over te nemen en wat
later, inmiddels 25 jaar geleden, richtte hij eerst een senioren-recreantengroep op voor
heren en daarna een voor dames.
Nog later kwam daar de conditie – en fitnesstraining bij voor zowel dames als heren op
donderdagochtend. Bij alle trainingen doet Janes zelf mee. Deelnemers die om welke reden
dan ook niet aan een bepaald onderdeel van de training kunnen meedoen, krijgen van Janes
extra aandacht.
Naast het sportieve gedeelte, is voor Janes ook het sociale gebeuren erg belangrijk. Hij
organiseert dan ook diverse evenementen voor deze recreantengroepen.
Zo is daar de jaarlijkse sportieve gezelligheidsdag (voorheen stond die in het teken van
survival) waarbij op de fiets de omgeving van Prinsenbeek wordt verkend. De deelnemers
verzorgen zelf hun lunch waarbij iedereen wat meebrengt: een brood, boter, kaas, worst enz.
De dag wordt afgesloten met een gezamenlijke maaltijd.
Ook de jaarlijkse snerttocht is een van de favoriete evenementen waarbij, door weer en wind,
door Janes een wandeltocht wordt georganiseerd die begint en eindigt bij de familie Vendel
met een warme kop Snert en een borreltje.
Dan regelt hij nog de jaarlijkse seizoen- en jaarafsluiting met een gemengde training gevolgd
door een drankje aan de bar.
Kortom, Janes is zowel voor de club als voor de ruim 100 recreanten een zeer geliefde en
gewaardeerde trainer, die met zijn enorme inzet node gemist kan worden.
Maart 2019

