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Tikkertje is meer dan een spelletje
Op hoeveel
manieren kun je
tikkertje doen?
Peter Schimmel
schreef er een
boek over.
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door

Suzanne Huibers
suzanne.huibers@gelderlander.nl
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DOORWERTH – Niets zo leerzaam

als tikkertje spelen, stelt Peter
Schimmel (27). De Doorwerthenaar heeft een boek uitgebracht
over tikkertje spelen, Tikkie jij
bent ’m!. In het boek beschrijft hij
135 manieren om tikkertje te
doen.
Schimmel laat kinderen vaak tikkertje spelen. Hij geeft als invalkracht bewegingsonderwijs op basisscholen en geeft training bij
gymnastiekvereniging Elistha uit
Elst. Hij gebruikt het spel als warming-up. „Of om even de onrust
weg te halen. Na een verloren partijtje voetbal bijvoorbeeld. Tikkertje doen verlegt de aandacht.
Maar het is ook heel leerzaam.
Het zorgt er bijvoorbeeld voor dat
kinderen slimmer bewegen.”
Jonge kinderen die tikkertje spelen, rennen volgens Schimmel
blind ergens heen „Ze blijven rennen. Is dat wel nodig? Daar kun je
op sturen. Je kunt ze leren tactisch te bewegen. Daar hebben ze
profijt van in veel andere sporten.
Bij voetbal bijvoorbeeld moet je
om je heen kijken waar de bal is.
Bij tikkertje leren ze al jong om
zich heen te kijken waar de tikker
is.”
Schimmel is een fanatiek sporter.
Van jongs af aan al. Hij speelde in
zijn jeugd fanatiek tennis. Later
heeft hij gehockeyd. Op zijn vijf-
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䡵 Peter Schimmel in een gymzaal in Elst waar hij leden van GV Elistha traint. foto Erik van ’t Hullenaar

tiende is hij begonnen met hardlopen. Af en toe doet hij mee aan
een triatlon. Hij zwemt graag en
zit ook met regelmaat op een racefiets of mountainbike. „Eigenlijk

“

Niets is zo makkelijk
als rennen, want
dat ís tikkertje doen
Peter Schimmel

ben ik goed in alle sporten. Ik
voetbal zó mee met vrienden die
bij Spero in Elst spelen. Ik voetbal
ook veel voor mijn werk, ook al is
dat wel met jongetjes van een jaar
of 8”, zegt hij lachend.
Kinderen sporten tegenwoordig
veel, weet hij. „Maar ze spelen
minder. Ja, op een playstation.
Maar een spel bedenken als ze
even niets te doen hebben, vinden ze lastig. Ik merk ook dat niet
alle kinderen het gewend zijn om

Armeense gemeente vindt eigen
plek in Rhedens schoolgebouw
door Marc van Onna
RHEDEN – Voor de Vrije Evangeli-

sche Christengemeente (VEC)
komt maandag een droom uit, wanneer ze de sleutel krijgt van de
vroegere Mauritiusschool in Rheden. De gemeente heeft dan eindelijk een eigen plek.
De VEC is een Armeense gemeenschap van ongeveer honderd leden. Ze huurt sinds 2008 ruimte
in de Thomaskerk in Zeist. Dat
ligt centraal en er is genoeg plek
om te parkeren, maar af en toe
moest worden uitgeweken naar elders omdat de verhuurder (PKN

Nederland) soms zelf de kerkzaal
nodig had. Daar komt nu bij dat
PKN de kerk afstoot, vanwege een
teruglopend aantal bezoekers.
Garmik Kazarjan vertelt dat bij de
zoektocht naar een eigen plek de
school in Rheden toevallig op het
pad van VEC kwam. „We hebben
toen een bod uitgebracht en het
gekregen.”
Tegenover de school staat nog altijd de Mauritiuskerk te koop. De
VEC koos daar niet voor. Kazarjan: „Veel kinderen van onze gemeenschap gaan naar de zondagsschool. Daarvoor is geen ruimte
in die kerk.”
Het genootschap is groeiende vol-

gens Kazarjan. „Mensen horen
van ons en ons verhaal raakt hen.
Ze willen er dan bij horen.”
De leden wonen verspreid door
heel Nederland. Anders dan andere Armeense kerken is de eredienst niet oosters-orthodox van
aard maar evangelisch. De voertaal is vaak Russisch. De moederkerk in Armenië telt zo’n tienduizend leden. Kerkgangers hier komen behalve uit Armenië ook uit
Syrië en Iran. Armenië voerde als
eerste land het christendom in als
staatsgodsdienst.
De christengemeente hoopt binnen een maand al met de eerste
diensten te kunnen beginnen.
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elkaar aan te raken, elkaar vast te
houden. Ken je slingertikkertje?
In dat spel geef je elkaar een hand
als je bent getikt. Je moet elkaar
vasthouden tot de laatste ook ‘af’
is. Niet alle kinderen kunnen dat
zomaar meer. Met een tikspel kunnen ze dat wel leren.”
Tikkertje gaat ook om elkaar te
verlossen. Als voorbeeld noemt
Schimmel mierentikkertje. Wie
wordt getikt, gaat op de grond liggen als mier. „Er zijn vier kinde-

ren nodig om ‘de mier’ te verlossen. Ze tillen hem naar een matje
en dan is hij verlost. Als een kind
bij een mier staat, mag hij niet
worden getikt. Het is een keuze
van een kind om een ander te verlossen of niet. Na afloop evalueer
ik het spel. Dan coach ik op positief gedrag. Je kunt vragen wie er
niet getikt is. Maar ook wie er een
ander heeft verlost. Door te zeggen ‘O, wat aardig van je’, beloon
je dat gedrag. Door goed gedrag te
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Finalistentournee
in Posttheater

Wietkweker gepakt

Het Posttheater in Arnhem
staat vanavond in het teken
van het Amsterdams Kleinkunst Festival. Het Concours
om de Wim Sonneveldprijs is
een van de belangrijkste cabaretprijzen. Zo waren onder anderen Claudia de Breij, Pieter
Derks, Yentl & de Boer en
NUHR, ooit kandidaat. Dit jaar
stonden Flip Noorman, Yvonne van den Eerenbeemt en het
duo Matroesjka in de finale. Ze
zijn vanavond om 20.30 uur te
zien in het theater aan de Rosendaalsestraat 27.

posttheater.nl

De politie in Arnhem heeft gisteren een bewoner van de Geitenkamp gearresteerd, nadat in
zijn woning een hennepkwekerij met 96 planten was ontdekt.
Een dag tevoren had de wietkweker geoogst. De politie viel
binnen na klachten over stank.

ARNHEM

Genealogiedag
HCC!genealogie en het Gelders
Archief houden zaterdag 18 oktober een open dag en de
HCC!genealogiedag. Iedereen
mag vragen stellen over stamboomonderzoek. Er zijn ook
rondleidingen. Inschrijven via
geldersarchief.nl.

belonen, zie je dat in een volgende les of training andere kinderen
ook graag een compliment willen
en anderen gaan verlossen of helpen. Je stimuleert dus goed gedrag.”
Het leuke van tikkertje spelen, is
dat alle kinderen het kunnen,
zegt Schimmel. „Je ziet dat kinderen die vooraf aangeven niet van
gym te houden na afloop een rode kop hebben van de inspanning. Niets is zo makkelijk als rennen, want dat ís tikkertje doen. Alle kinderen – mits gezond natuur-

WC-tikkertje: als de tikker je getikt heeft, dan ga je op één knie
zitten. Andere deelnemers aan het
spel kunnen je verlossen door op
je andere knie te gaan zitten en zogenaamd door te trekken. Diegene die getikt was, is dan verlost en
mag weer deelnemen aan het
spel. Deelnemers maken de keuze
of ze iemand willen verlossen of
niet. Ga je even op iemands knie
zitten of niet?
TV-tikkertje: bij TV-tikkertje kun
je voorkomen dat je wordt getikt.
Wie een televisieprogramma
noemt als de tikker in de buurt is,
krijgt 5 seconden om weg te komen. Deelnemers leren zo om
snel een beslissing te nemen.
Bokspringtikkertje: wie door de
tikker wordt aangeraakt en dus
wordt getikt, maakt een bokje. Als
een deelnemer aan het spel over
je heen springt, bokspringt, dan
ben je verlost en mag je weer meedoen.
Goudblokkenspel: een tikspel dat
je speelt met twee teams. Het is
de bedoeling zo veel mogelijk
goudblokken van het andere team
te veroveren en die in een kluis te
zetten op je eigen helft. Wie
wordt getikt, gaat naar de gevangenis.
Peter Schimmel (27) is opgegroeid in Elst. Hij zat in Arnhem
op het CIOS (mbo) en in Nijmegen op de ALO (hbo). Op het
CIOS heeft hij een website over
tikkertje opgezet. Dat heeft nu geleid tot een boek.

lijk – kunnen dat. Voetbal is veel
lastiger. Dan moet je ook nog iets
met een bal doen. Of kast springen. Dat is veel moeilijker.”
Maar waarom heeft hij dan zo
véél varianten bedacht? Schimmel lacht. „Als jij een kind wilt leren fruit eten, dan geef je het toch
ook niet alleen appels. Variatie is
belangrijk. Daarmee houd je het
leuk. En zo blijven kinderen in beweging.”

Tikkie jij bent ’m! is voor 15 euro te
bestellen via peterschimmel.nl

Supporterscafé NEC
moet alle dagen dicht
NIJMEGEN – NEC-supporterscafé
Goffertzicht moet alsnog alle dagen op slot. De rechtbank in Arnhem heeft bepaald dat de Nijmeegse burgemeester Bruls de
drank- en horecavergunning vorig jaar december terecht introk.
In maart van dit jaar oordeelde
een andere, Arnhemse rechter in
kort geding nog dat Goffertzicht
voorlopig alleen op wedstrijddagen van NEC (thuis én uit) dicht
moest. Daarmee werd het besluit
van Bruls deels teruggedraaid, de
kroeg kon op de meeste dagen
weer open. De Zutphense rechter
komt daar nu dus weer op terug.
Dat oordeel heeft niet eens zozeer

betrekking op de ongeregeldheden met supporters die in en buiten Goffertzicht hadden plaatsgevonden. Bruls omschreef het café
aan de Hazenkampseweg als ‘een
verzamelplaats voor hooligans’ en
vreesde nieuwe incidenten.
Het besluit van de rechtbank
heeft vooral te maken met wat in
juridische termen ‘slecht levensgedrag’ van één van de kasteleins
heet. De man werd in 2011 veroordeeld tot een werkstraf en in 2012
tot een geldboete. Juist deze veroordelingen vormen een legitieme reden – zelfs een noodzaak –
om de horecavergunning in te
trekken, zo stelt de rechtbank.
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