Het verhaal van..

Door Imke

Ben je gedoemd putjesschepper te worden, alleen maar
omdat je nu half slapend je schooltijd doorbrengt?
Iedere uitgave gaan we op zoek naar het antwoord bij
een beroemd of succesvol persoon, afkomstig van het
Bernrode. Hoe hebben zij het voor elkaar gekregen?
Het is een uitzonderlijke situatie; twee broers die los van
elkaar strijden om die éne plek bij de Olympische Spelen,
in dezelfde sport nota bene. Deze editie hebben we de eer
om maar liefst twee succesvolle oud-Bernroderianen te
interviewen; de beachvolleyballers (en broers!) Gijs en
Bram Ronnes uit Nistelrode. Ze spelen echter niet samen
in één team, maar hebben allebei een andere
beachvolleybalpartner. Toch hebben de beide broers veel
succes en zitten aan de top van Nederland. Momenteel
zitten ze in Australië om één van de twaalf toernooien te
spelen die uiteindelijk uit zullen maken wie van de broers
er naar de Olympische Spelen in Peking zal mogen.
Verder zijn ze allebei meervoudig Nederlands kampioen
geworden en reizen ze de hele wereld rond om
internationale toernooien te spelen.

Naam
Geboortedatum
Huidig beroep
Jaren Bernrode
Favoriete leraar
Eeuwige cijfer

Gijs Ronnes (rechts)
10 juni 1977
Beachvolleyballer
1989-1996
Van Hoessel, Economie
6

Naam
Geboortedatum
Huidig beroep
Jaren Bernrode
Favoriete leraar

Bram Ronnes (links)
17 november 1978
Beachvolleyballer
1991-1997
Mevrouw van Hout-van
Geffen (nóg verliefd op..)
6

Eeuwige cijfer

Allereerst; gefeliciteerd, want jullie komen allebei in
aanmerking voor deelname aan de Olympische Spelen!
Het sporten zit jullie blijkbaar in de genen, klopt dat?

Hoe vonden jullie het op school, was het een tijd van
veel leren of vooral je tijd op een zo plezier mogelijke
manier uitzitten?

Gijs: Sport zit zeker in de familie. Onze ouders zijn
behoorlijk sportief, zoals ook een groot deel van de rest
van de familie. Maar studie stond voor onze ouders altijd
op één!
Bram: We zijn wel opgegroeid met sporten ja. Volleybal
kwam in eerste instantie niet op de eerste plaats, maar
onze ouders moedigden sporten zeker aan.

Gijs: Veel leren heeft er nooit ingezeten. Ik ben ook een
keer blijven zitten en heb over mijn rechtenstudie negen
jaar gedaan. Maar ik ben wel blij dat ik alles heb
afgerond. Op school heb ik vrienden leren kennen met wie
ik nu nog wekelijks contact heb.
Bram: Ik heb me nooit bovenmatig in hoeven spannen
om alles te halen. Van tijd tot tijd was het natuurlijk wel
even blokken, maar ik had genoeg tijd om andere dingen
ernaast te doen: schooltoneel, cabaret en natuurlijk het
vele sporten.

Ik kan me best voorstellen dat twee actieve jongens als
jullie geen zin hadden om de hele dag binnen te zitten
om te blokken op school. Waarom toch Bernrode?

Gijs: Oudere broer Joost ging al naar Bernrode en hij had
het er erg naar zijn zin. Voor mij was de keuze voor
Bernrode dan ook vrij eenvoudig, maar huiswerk maken
was zeker niet mijn favoriete bezigheid.
Bram: Ik denk dat Bernrode niet verschilt van andere
scholen als het op blokken aankomt. Overal wordt die
schooltijd als taai en soms saai gezien. Als je de
capaciteiten hebt om een school als Bernrode aan te
kunnen, moet je niet onder je niveau ergens anders je er
makkelijk vanaf maken.
Onder; Bram Ronnes

Zaten jullie bij clubs of verenigingen op school, zoals de
schoolkrant of de toneelgroep?

Gijs:: Nee, ik heb alleen de lessen gevolgd en zelfs daar
probeerde ik nog wel eens onderuit te komen.
Bram: Ik heb in de onderbouw aan één toneelproductie
meegedaan: De Chinese Nachtegaal onder leiding van
Dhr. Janssen. Vervolgens heb ik, als ik me niet vergis, aan
vier cabaretvoorstellingen meegewerkt, o.l.v. Dhr Manders
en Dhr. De Reuver.
En waren jullie buiten school al actief in volleybal of een
andere sport?

Gijs:: Tijdens mijn Bernrodetijd werd mijn talent ontdekt
door scouts. Ik ging bij hogere teams spelen, kwam bij
Jong Oranje en ben zelfs niet mee geweest met de
jaarlijkse Romereis. Dat zegt genoeg over mijn ambities.
Klasgenoten begrepen het niet, maar voor topsport moet
je opofferingen brengen. Niet meegaan naar Rome was
voor mij een grote opoffering.
Bram: Net vóór Bernrode was het voetbal, tennis en
volleybal. Vanaf klas 1 werden dat tennis en volleybal. Op
een gegeven moment werd volleybal zo druk, dat ook
tennis afviel.
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Wat waren jullie favoriete en minder favoriete vakken?

Gijs: Ik was vrij goed in economie en de talen. Ik vond de
exacte vakken, zoals biologie, scheikunde en natuurkunde
moeilijk en minder interessant.
Bram: Ik was een alpha met de grote A, maar waar ik
echt een hekel aan had, waren tekenen en
handvaardigheidsdingen. Al maakte Mevrouw Van HoutVan Geffen dat meer dan goed.
Een vraag die we alle beroemde ex-Bernroderianen
voorleggen; als ik zeg 'roze koeken', dan zeggen jullie..

Beide: Marietje!!!
Wisten jullie al wat je na Bernrode wilde gaan doen?

Gijs: Ik wilde Rechten gaan studeren, wat ik ook heb
gedaan. Volleyballen (bij Nesselande) werd na Bernrode
echter prioriteit nummer 1.
Bram: Ik dacht het te weten, maar ben er keihard op
teruggekomen. Ik ging Latijn & Grieks studeren, maar
hield daar al snel mee op. De overstap naar
Bedrijfscommunicatie in Nijmegen was uiteindelijk een
goede keuze en die studie heb ik uiteindelijk ook
afgemaakt.

Veel leren heeft er nooit
ingezeten
Waarom hebben jullie uiteindelijk voor beachvolleybal,
een niet zo voor de hand liggende sport in Nederland,
gekozen?

Gijs: Ik had een paar tegenvallende jaren in het
zaalvolleybal gehad en was niet doorgebroken in het
Nederlands team. Voor de lol ging ik toen 's zomers
beachvolleyballen, dat beviel zo goed dat ik het fulltime
ben gaan doen.
Bram: Beachvolleybal is inmiddels een snel groeiende
sport in Nederland. In Nederland wordt bijvoorbeeld het
grootste recreatieve circuit van Europa gespeeld! Voor mij
is het mooie van de sport dat je allround moet zijn en bij
elke actie betrokken bent. Er zijn geen wisselspelers, dus
je kunt je niet verstoppen of verschuilen.

Binnen een paar jaar zijn
jullie opgeklommen naar de
beachvolleybal-top van
Nederland en nu zelfs van
de wereld, hoe hebben
jullie dit voor elkaar
gekregen?

Gijs: Heel hard trainen en
een beetje talent.
Bram: Keihard trainen is
daar inderdaad
onlosmakelijk mee
verbonden. Ook ouder
worden, ervaring hebben en
mentaal sterker worden,
draagt bij aan deze stappen voorwaarts.

Boven;
Gijs Ronnes

Waar zijn jullie het meest trots op in jullie carrière?

Gijs: Het winnen van de eerste Nederlandse medaille in de
World Tour Beachvolleybal.
Bram: Dat ik kans maak om me te meten met de beste
sporters van de wereld op het grootste sportevenement
denkbaar.
Wat wilden jullie vroeger eigenlijk worden en wat is
daarvan terecht gekomen?

Gijs: Boer, maar daar is niets van terecht gekomen.
Bram: Leraar Latijn & Grieks. Ik heb het twee jaar
gedaan als bijbaantje. Hartstikke leuk om les te geven,
maar het is toch echt niet mijn vakgebied.
Willen jullie de rest van je leven actief blijven in het
beachvolleybal of is er iets anders dat je nog heel graag
zou willen doen of bereiken?

Gijs: Na de Olympische Spelen stop ik met Beachvolleybal.
Voorlopig ga ik uit de sport; het is een klein wereldje en
dat is niet altijd leuk. Ik ga in ieder geval in september
trouwen en wil graag een gezinnetje stichten.
Bram: Voorlopig zou ik wel willen blijven spelen als ik dat
volhoud. Ik zie mezelf ook nog wel als trainer aan de slag
gaan, maar dat wil ik niet mijn hele leven blijven doen
hoor. Ik wil ooit nog wel iets doen met muziek; zangles of
Wie kwam er als eerste achter dat hij met beachvolleybal
iets
dergelijks.
een goede boterham kon verdienen?
Bram: Gijs. Hij maakte ook als eerste grote stappen
voorwaarts, al begon hij er later mee dan ik en broer
Joost. Daarna kwam ik er achteraan. Een tijd lang
maakten we allebei deel uit van de nationale selecties en
momenteel zijn we allebei op het hoogste niveau van de
wereld actief.
In een interview met de NOS zeiden jullie dubbel te
liggen van het lachen als jullie samen spelen, is er dan
nooit sprake geweest van rivaliteit?

Heeft Bernrode nog een rol gespeeld in jullie leven,
nadat jullie er klaar waren?

Gijs: Niet bewust, maar het is wel een tijd waarin je wordt
gevormd.
Bram: Een groot deel van de bagage die ik in mijn rugzak
meedraag, vindt zijn oorsprong op Bernrode. Het heeft
dus zeker nog een rol gespeeld.
En tot slot;
wie gaat er
over een paar
maanden
naar Peking?

Gijs: We hebben altijd veel lol als we samenspelen. Bram
is een enorme joker en binnen de kortste keren heb ik de
slappe lach. Dit wordt denk ik het eerste jaar dat er echt
competitie zal zijn tussen Bram en mij.
Bram: De rivaliteit is alleen maar te bekennen in het veld
als we tegenover elkaar staan. Daarbuiten gaan we als
broers op een goede manier met elkaar om, al komen er
nu inderdaad wel spannende maanden aan voor ons
beiden.
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Gijs: De
oudere en
wijzere broer
Gijs.
Bram:
Ronnes, B.
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