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Eskura,
eta eskutik

San Juanek eskura du Kontxako
Bandera, sei segundoren aldea baitu
Riveirarekiko. Askoz parekatuagoa

dago Zierbenaren eta
Hondarribiaren artekoa, 
82 ehunen soilik baitaude

bien artean b2-3

2018ko irailaren 9a

Kontxa 2018

Goitik behera, San Juan, Hondarribia eta Zierbena, ahalegin betean, Kontxako Banderako lehen jardunaldian. JUAN CARLOS RUIZ / FOKU
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P
olita dator Kon-

txako bigarren

igandea, baina

ez izan zitekeen

bezain polita,

erabat itsustu baitzen lehen igan-

dean. Gauzak bere-berean joan

izan balira, Zierbena, Urdaibai eta

Hondarribia segundo baten ba-

rruan izango ziren gaurko, baina,

ohiko bideetatik kanpo atera zire-

nez duela astebete, Zierbenaren

eta Hondarribiaren arteko buruz

buruko bilakatu da estropada

preziatueneko bigarren jardunal-

dia, eta bandera bera irabazteko

lehia. Bigarren izan zena, Urdai-

bai, azkena delako.

Horixe da lehen igandetik gera-

tu den irudi ia bakarra: Zierbena

eta Urdaibai palak jotzen galipo-

en kalean. Epaileek estropada

amaitu ondoren hartu zuten era-

bakia: Bermeoko taldea azken le-

kura, eta azkenaren denborari 15

segundo gehituta, gainera —azke-

nean, azkenaren denbora eman

dio Lehiaketa Batzordeak—. Biga-

rren txandako 15. minutua pasa-

tuta gertatu zen. Elkarrengandik

oso gertu zihoazen, berdinduak,

eta hortik aurrera ere halatsu se-

gitu zuten, talkak talka. Zierbe-

nak lortu zuen muturra lehenago

sartzea, 0,28 ehunengatik. 

Bizkaiko bi talde horiek hobetu

zuten Hondarribiak lehen txan-

dan egindako denbora, baina oso

gutxigatik. Zierbenak 0,86 ehu-

nen bakarrik atera zizkion Gipuz-

koako taldeari. Sekulako estropa-

da egin zuen Mikel Orbañanosen

taldeak, hasi eta buka. Laugarren

kaletik, kanporantz, erdialdera jo

zuen, ura behera emana zenez ur-

lasterren indarra baliatzeko, eta

ekialdeko haizearen joak kalte

txikiagoa egin ziezaion. Santa

Klara uhartea pasatu eta segituan

hasi zen estropada hausten. 

Txandako beste faboritoa Orio

zen, baina hasieratik geratu zen

atzean. Helmugan, Cabok ere au-

rrea hartu zion, eta baita bigarren

txandako hirugarren sailkatuak

ere: Santurtzik. Iazko garaileak,

Jon Salsamendiren taldeak, sei-

garren denbora onena egin zuen.

Atzerago geratu ziren San Pedro,

lehen txandako azkena, eta Do-

nostiarra, bigarren txandako trai-

neru segidari akabera eman ziona

eta hiriko ordezkaria. Beren txan-

detan azkenak izan arren, duina

baino lan hobea egiteko gai izan

ziren pasaitarrak eta donostia-

rrak. 

Zierbena, Urdaibai, Hondarri-

bia, Santurtzi, Cabo, Orio, San Pe-

dro eta Donostiarra. Horra estro-

pada bukatu eta segituan atera zi-

tekeen argazkia, baina Urdaibairi

jarritako zigorrak aldatu egin zi-

tuen lekuak. Gaurkoa jokatu au-

rretik, bermeotarrena jarria dago:

azkenak dira; baina beste talde

batzuetan ere eragin du aldaketa-

rik igandeko eztabaidak. Cabo

ohorezko txandan ariko da gaur,

eta gainean du Santurtzi, hiruga-

rren lekua eskuratzeko lehian.

Orio ere bertan daukate bi horiek,

bost eta hiru segundora, hurrenez

hurren, baina oriotarrek lehen

txandan egingo dute arraun. Ha-

sierako lehia horretan, Oriorekin

eta Urdaibairekin batera, Donos-

tiarra eta San Pedro aterako dira.

Horien artean ere ez dago tarte

handirik, bi segundora ere ez bai-

ta iristen donostiarren aldeko tar-

tea. 

Lehen igandekoak erabat bal-

dintzatu du gaurkoa, eta arraun-

zalea hiru talderen arteko lehia

estua ikusteko gogoarekin gera-

tuko da. Badu, baina, zeri heldu:

zein postutan bukatuko du Ur-

daibaik? 

Zierbenak egin zuen denborarik onena, bigarren txandan Urdaibairi 0,28 ehunen aterata, baina Hondarribia
da bigarren, 0,86 ehunenera, Bermeoko taldea zigortu egin baitzuten bi taldeen palek talka egiteagatik.

Izan zitekeena eta geratu dena

Zierbenako arraunlariak, joan den igandean, Kontxako Banderako lehen jardunaldia amaitu berritan. JUAN CARLOS RUIZ / FOKU

SAILKAPENA

KONTXAKO BANDERAKO

LEHEN JARDUNALDIA

1. Zierbena 19.27,06

2. Hondarribia 0,86ra

3. Santurtzi 15,12ra

4. Cabo 17,02ra

5. Orio 20,96ra

6. Donostiarra 32,98ra

7. San Pedro 34,44ra

8. Urdaibai 34,44ra
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T
ematiak dira San

Juaneko batele-

rak, eta abilak be-

rek egindako lan

txarrak azkar

iraultzen. Horixe egin zuen au-

rreko igandean, Kontxako lehen

jardunaldian. Sailkatze estropa-

dan gaizki aritu arren, gai izan zi-

ren hiru egun geroago estropada

biribila egiteko. Beste askotan be-

zala. Azkarrenak izan ziren duela

astebete, eta garaipen horren bi-

detik, eskura daukate bandera

preziatua. Seinalatua ere izango

da lortzen badute, bosgarrena se-

gidan izango bailitzateke. 

Lana erruz eta zuzen egin behar

izan zuten aurreko igandean. Le-

henik eta behin, arraunean txu-

kun jarduteko gai izan ziren, eta,

bigarrenik, buruak ez zien kon-

trako lanik egin. Izan ere, irteera

atera orduko aurrea hartzea zen

Izaro Lestaio patroitzan eraman

zuen taldearen asmoa. Baina ere-

muaren beste muturretik, lehen

kaletik, Riveirak, hasiera bizia eta

indartsua jo zuen. Aurretik ere

izan ziren galiziarrak une batez,

segundo baten aldearekin. Une

horietan eutsi zion bereari San

Juanek, eta ziabogara parean hel-

du ziren. 

Hori izan zen estropadako une-

ri erabakigarrietako bat, aurrene-

koa. Pasaitarrek traineruari buel-

ta azkar, zuzen eta ondo eman

zioten; galiziarrak, berriz, asko

zabaldu ziren, eta denbora galdu

zuten. Tartetxoa zabaldu zuen

San Juanek, eta segituan baliatu

zuen bigarren tarte erabakigarria:

buelta hartu eta berehala, olatux-

ka baten aldeko indarrarekin,

handitu egin zuen tartea. 

Pixkanaka handituz joan zen

aldea, eta, azkenean, helmugan,

sei, hamar segundo izan ziren bi

taldeen artean. Gutxi behar izan

zuen Oriok Riveira harrapatzeko,

atzetik aurrera eginez 1,10 segun-

do baino ez baitzituen galdu gali-

ziarrekiko. Garesti ordaindu zuen

hasieran izandako galera, lehen

txanda hasi eta berehala geratu

baitzen atzean. Donostiarrak egin

zuen azkena txanda horretan,

baina lan ona eginez, San Juane-

tik 25 segundora. 

Bigarren txandako bi taldek

soilik hobetu ahal izan zuten Do-

nostiarraren denbora: Arraunek

eta Hibaikak. Komeriak izan zi-

tuzten donostiarrek lehen luzea-

ren une batean, arraunlari bati

arrauna hautsi zitzaiolako. Galdu

zituen segundoren batzuk traine-

ruak. Hala ere, estropada buruan

segitu, eta aurrena izan zen hel-

mugan. Atzetik sartu zitzaizkion

Hibaika, oso lan ona eginez, eta

Kontxan debutariak diren Kaiku

eta Tolosaldea. 

Gaurko, lehen txandan ariko

dira bi horiek, Donostiarra eta Hi-

baikarekin batera. Errenteriarren

eta tolosarren artean hamalau se-

gundo pasatxo daude, eta Donos-

tiarra eta Kaiku 0,10 ehunenetan

daude bakarrik. Hibaikak ez du

aparte Arraun —bigarren txandan

joango da—: sei segundora. San

Juan, Riveira eta Oriok osatuko

dute azkeneko txanda hori. 

San Juanek alde ona dauka

bandera irabazteko, eta, gainera,

bada datu bat nabarmentzekoa:

aurreko lau aldietatik hirutan, le-

hen igandean onena izan zen, eta

aurtengoa du bigarrenari atera

dion tarte handiena. Iaz, Hibaika

sartu zitzaion aurretik, eta, biga-

rren jardunaldian, itsaso txar-

txarrarekin eta erlojupekoan, pa-

saitarrek laugarren aldiz berega-

natu zuten Donostiako Bandera. 

San Juanek ez zion ezusteari tarterik utzi, eta azkarrena izan
zen lehen jardunaldian. Riveirak berretsi egin zuen talde ona
dela, bigarren eginez, eta gero Orio eta Arraun sailkatu ziren

Bosgarrena, eskura

San Juan, joan den igandean, denbora onena egin izana ospatzen. JAVIER ETXEZARRETA / EFE

SAILKAPENA

KONTXAKO BANDERAKO

LEHEN JARDUNALDIA

1. San Juan 10.41,66

2. Riveira 6,10era

3. Orio 7,20ra

4. Arraun 13,74ra

5. Hibaika 19,76ra

6. Donostiarra 25era

7. Kaiku 25,10era

8. Tolosaldea 34ra
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Hausnarketak plazaratu zalea da
Igor Makazaga, Donostiarrako
entrenatzailea (Pasaia, Gipuzkoa,
1972), eta horrelako hainbat utzi
ditu solasaldi honetan. 
Nolako lana egin zuen taldeak

lehen igandean?

Gusturago geratu naiz hotzean
aztertuta momentuko berotasu-
nean baino. Ondo borrokatu gi-
nen; aurreneko sei sailkatuek oso
maila altua daukate, eta gu koska
bat beherago gaude. Txanda ona
ez zitzaigun tokatu, ezta kalea ere,
denbora galdu genuelako leku ze-
hatz batzuetan, Oriori gertatu zi-
tzaion bezala. 
Zein duzue helburua gaurko?

Postuari baino, irabazleak atera-
ko digun denborari begira gaude.
Nahiago dut gerturatzen joan eta
postu ona egin, urruti geratzea
baino. Iaz, lehen igandean, 40 se-
gundora geratu ginen, azken.
Aurten, 32 segundora gaude. Gai
gara gehiago gerturatzeko. 
Zeinek irabaziko du bandera?

Estu joango da, eta badiaren ba-
rruan erabakiko delakoan nago.
Lan zailak izango dituzte biek,
Zierbenak eta Hondarribiak. 
Berezia al da Donostiako traine-

ruarekin Kontxan aritzea?

Bai. Niretzat oso berezia da estro-
pada, eta aurreneko aldiz ari naiz
bizitzen herriko bezala; klubean
antzematen da bestelako mugi-
mendu bat, antolakuntzako la-
nengatik. Urduritasun puntua
dago inguruan. 
Hirian ere antzematen da beste

zerbait taldearen inguruan?

Kontxan bakarrik aritzen gara
Donostian entrenatzen, bestela-
koan Pasaia delako gure oinarriz-
ko kanpamentua, nolabait esate-
ko. Iazko termometroa dugu; le-
hen urtea nuen Donostian, eta
ikusi nuen uda aurrera joan ahala
gero eta jende gehiago biltzen zela
klubaren inguruan. Harrera asko
izan genituen banderengatik, eta
aurten ere izan dira, nesken eta B
taldearen garaipenengatik. Bada-
go zaleen mugimendua, eta gero
eta handiagoa da. Potentzial han-
dia daukagu hor, ugaritzeko tar-
tea, eta Kontxako Bandera hone-
tan hori ikusten ari gara. 
Herriaren ordez hiria izateak ez-

berdindu egiten du zaleen mugi-

menduaren izaera?

Hirian beste modu batean mugi-
tzen dira zaleak, sare sozialetan-
eta bestelako eragina daukate.
Herrietan dabilen kaleko mugi-

mendu hori ez dago, Parte Zaha-
rrean izan ezik. 
Non dago orain Donostiarraren

egitasmoa?

Asko hazten ari gara denbora gu-
txian, eta abiadura horrek harra-
patu egiten gaitu batzuetan. Man-
tso joan nahi dugu haziz, pauso
sendoak emanez. Iaz, maila na-
gusira igo ginen, eta aurten biga-
rren taldea igo da KAE 1 ligara.
Emakumeek ETE liga irabazi
dute, iaz sortu eta gero. Ondo eta
azkar ari gara hazten, eta pausoa
huts egin baino lehen tentuz ibili
behar dugu. Ondo ari gara. 
Zein da hurrengo pausoa?

Erritmo bizi hori barneratzea eta
emandako pausoak sendotzea,
gero etorri diren lanak oinarri
sendoa izan dezaten. Apar gehia-
go ez dugu behar; hazkuntza honi
oinarria jarri behar diogu. 
Babesleak bat datoz norabide

horrekin?

Bai. Nabarmenak dira azken hi-
ruzpalau urteetan klubak eman
dituen pausoak. 2015ean, lehen
bandera irabazi zen, Xabier Zaba-
la entrenatzaile zela, eta harrez-
kero aurrerapauso handiak eman
dira. Eutsi egin behar zaio orain
arte egindakoari. 

Pazientziarekin lan egitea esa-

ten zaio horri, eta ba al da hala-

korik gaur egungo kirolean?

Beharrezkoa da, lanean presaka
hasiz gero kontu onik ez baita iza-
ten. Gure filosofian dago beste
bultzada bat ematea, baina egin
dezakegun neurrian. 
Nolakoa izan duzue lehen urtea

Eusko Label ligan?

Oso positiboa. Liga bera handitxo
geratu zaigu une jakin batzuetan;
tentsioa eta erritmoa barnera-
tzea, gehienbat uztailean. Antola-
kuntzari dagokionez  ere justu
antzean ibili ginen hasieran klub
gisa. Abuztuan hobeto ibili ginen,
eta, ligaren martxa barneratu on-
doren, orain gaude urteko onene-
an.
Kanpoko aurreikuspenak han-

diagoak ziren?

Gure aldetik ez. Oinak lurrean
edukita eta mundu guztiari
genion errespetuagatik, taldea
erdialdean ikusten genuen. Hor
ibili gara. Erdiko lekuek arriskua
daukate: gorago ibil zaitezke, goi-
koen mailaren arabera, edo
behean sartu eta arazoetan ibili.
Arazo horiek ez ditugu inoiz
eduki, eta jaitsiera urrun eduki
izan dugu beti. Erdiko mailan,

oso ona izan da taldeen maila, eta
gure helburua bete dugu. Gustu-
ra gaude. 
Noiztik duzu Kontxako Bande-

raren aurreneko oroitzapena?

Umetakoa da; aitarekin joaten
nintzen. Aitak bitan du irabazia
Kontxa (1961 eta 62an), behin ai-
tonak (1924an) eta beste behin nik
(1999), aitonak irabazi eta 75 urte-
ra. Denok San Juanekin. Etxean,
urteko egun guztietako gaia iza-
ten da arrauna. Hitz egiten dugu
etxeko kontuez edo dena delako-
az lehendabizi, eta beti, egunero,
berdin bukatzen dugu, arraunaz
solasean. Aitarekin Aquariumeko
balkoi txikira joaten nintzen, eta
goizean 09:30erako han ginen.
Hango barandaren oroitzapena
daukat, nola umetan burua behe-
rago izaten nuen, gero parean, eta
azkenean goitik. San Juan ikusi
izan dut irabazten, galtzen... 
Aitona ez al zen joaten?

Ez. San Juango Puntetara joaten
zen ihes, estropada ez ikusteko,
oso urduri jartzen baitzen. Irratia
ere ez zuen eramaten.
Garai batean, ohitura zen Kon-

txa aurretik mezetara joatea,

adibidez. Zuenean ere bai?

Bai, joaten ginen, Kontxa azken

«Donostiarran tentuz
ibili behar dugu pausoa
huts egin baino lehen»

Igor Makazaga  b Donostiarrako entrenatzailea

Makazagak bigarren urtea du Donostiarra entrenatzen, eta gustura dago
taldeak sasoian egindako lanarekin, «aurrerapausoa eman» dutelako. Kontxaz ere
aritu da, orainaz eta iraganaz, eta arraunaren bilakaera gizartearenarekin lotu du.
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batean tradizioekin oso lotua

egon delako. Azken batean, eus-

kaldunak oso tradiziozaleak gara. 

Noiz aritu zinen aurrenekoz

Kontxako igande batean?

1992an. Gogoratzen dut Zumaia-

rekin eta Ondarroarekin ginela

txandan, baina laugarrena ez da-

kit zein zen. Bosgarren egin ge-

nuen. Oroitzapen pila bat dauz-

kat estropada horretakoak; Zu-

maian, Zulaika eta oraintsu arte

presidente izandako Etxaniz zi-

ren arraunean, eta Ondarroako

patroia Asier Lopez zen, donos-

tiarra. Garai hartakoa naiz ni. 

Goazen 1999ra. San Juanek ban-

dera, eta zu, arraunean. Zure

Kontxa bakarra da oraingoz. 

Prozesu bat izan zen. 1992a aurre-

neko urtea izan zen San Juanen

kluba bitan banatu zenetik. 26

urte neuzkan, eta traineruko za-

harrena neu nintzen. Beste garai

batzuk ziren haiek. Poza eta lasai-

tua hartu nituen aldi berean, ba-

nuelako horrelako zama bat etxe-

ko kontuagatik: «Nik ere irabazi

beharko diat bandera bat, aitak

eta aitonak bezala». Umetatik

esan izan didate aitaren kuadri-

llakoek ea noiz irabazi behar

nuen nik Kontxa, aitak eta aito-

nak badutela bat. Umetan, futbo-

lean jokatzen nuen 15 urte arte,

eta arraunean hasi nintzenean

esaten zidaten banuela garaia

arraunean hasteko. Pentsatu izan

nuen zorra nuela, etxean, herrian

edo ez dakit non. Baina gero, ira-

bazi nuenean, neure buruari esan

nion: «Hau al da dena?». Hain-

beste desiratu, eta ez iruditu hain-

bestekoa zenik. Pasatu dira 19

urte, eta Kontxa irabaztea baino

une politagoak eman izan dizkit

arraunak. Kontxa baino askoz za-

balagoa da arrauna, osotasunean. 

Puztuta dago Kontxako Bande-

ra?

Ez. Kontxa da arrauneko handie-

na, baina arraunlari batentzat

badaude gauza garrantzitsuago-

ak. 

Adibidez?

Taldekide batek ematen dizun

laguntasuna gaizki zaudenean.

Garai zailetan talde osoak aurre

egiteko izaten duen gaitasuna.

Zahartzen ariko naiz, baina bizi-

pen asko daude arraunean oso

baliagarriak eta aberasgarriak

direnak. Kontxa irabaztearen

parekoak edo handiagoak. 

Zuen garaitik asko aldatu da

arrauna, eta aldatuz doa. Zer

nabarmenduko zenuke?

Arrauna, zorionez, ezin da egon

inguruan gertatzen diren gauze-

tatik kanpo. Guraso ere bagara,

eta alaba zaharrenak 15 urte

dauzka. Oraingo 15 urte eta gure

garaikoak ez dira berdinak. Uste

dut gu izan garela oso herrikoak,

auzokoak, lagunen artekoak,

baina orain mundua globalizatu

egin da, eta oraingo gazteek ez

daukate sustrai hori, ezta lagun

artean edo herri eta auzoetan ere.

Guk eskatzen diegu hori dena

edukitzeko, baina agian geuk

egokitu behar dugu garai berrie-

tara, edo onartu behar dugu beste

garai batzuetan gaudela. Niretzat

ez da tristea aitortzea galduz joan

dela herriko koloreekiko lehengo

identifikazioa. Ez da txarra, eta

polita ere bada. Guk umetan fut-

boleko elastiko bat erosten bage-

nuen, Realekoa izaten zen, baina,

gaur egun, edozein ikastolara

begiratu eta mundu guztietako

taldeen elastikoak janzten dituzte

neska-mutilek. Gauzak aldatzen

ari dira, eta zaila da ume horiek

klub, herri edo inguru jakin

bakarrera sustraitzea; ez zait iru-

ditzen txarra denik. Gauza onak

ere baditu. Horrek guztiak arrau-

nean ere izan du eragina. 

Zuen garaiko batzuk izan zine-

ten aurrenetakoak klubetatik

ateratzen eta taldea aldatzen. 

Bai. Klubak orduan hasi ziren

eskatzen orain denen ahotan

dabiltzan formakuntza eskubi-

deak, Joseba Arbona eta biok

Castrora joan ginenean. 2004an

izan zen. Ordurako, beste batzuk

hasiak ziren mugitzen. Dramati-

koa izan zen gurea San Juanen eta

familia barruan. Baina ez zizki-

dan itxi betiko klubera itzultzeko

ateak, eta 2007an entrenatzaile

gisa bueltatu nintzen, beste ziklo

bati hasiera ematera. Oso natura-

la da joan-etorri hori guztia,

baina ulertzen dut batzuek ez

ulertzea ere. Azkenean, pertso-

nalizatu egiten dira gauza hauek,

herri eta kluben gainetik, eta ez

dut uste txarra denik. Adibide

zehatz bat jarriko dut: semeak 7

urte dauzka, eta behin Orion

batek esan zion erdi txantxetan:

«Kontxan zeinen alde zoaz, Orio

edo Donostiarraren alde?». Gure

semeak erantzun zion: «Zein

maiteko dut gehiago, aita edo

nire herria?». Jende askorentzat

traumatikoa da kolore kontu

hau, eta arraunlariak kasu horre-

tan batetik bestera ibiltzea, baina

oso garbi daukat guztiaren gaine-

tik pertsonak garela, eta ulertu

egin behar dugu hori. Azkenean,

zikloak dira, norbere bizitzakoak

edo arraunean bizi ditugunak. 

GORKA RUBIO / FOKU

Gure filosofian dago
beste bultzada bat
ematea, baina betiere
eman dezakegun
neurrian»

«Ondo borrokatu
genuen igandean,
eta gaur gehiago
gerturatu nahi dugu
aurrenekoarengana»

«Daukadan Kontxa
bakarra irabazi eta gero,
esan nuen: ‘Hainbeste
desiratutakoa lortu, 
eta hau al da dena?»

‘‘
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A
buztuak 30.
Iluntzea ez du
oso aparte Do-
nostiako portu-
ko arranplak.

Jendez eta traineruz gainezka
dago. Badator lehorrera Santur-

tziko Sotera, Asier Zurinaga (Ses-
tao, Bizkaia, 1971) patroi duela.
«Zurbil nentorren, Kontxarako
estu eta larri sailkatu izanaren
sustoarekin», kontatu du pa-
troiak. Une horretan, oihu batzuk
entzun zituen moila aldetik,

«Asier, Asier, zorionak!» zioten
marruek. «Eskua zabal-zabalik
neukan, bosgarren izan ginela eta
historian aurrenekoz Kontxarako
sailkatu ginela erakusteko»,
azaldu du Ainhoak, Kaikuko
arraunlariak. Arranplan batu, el-

kar besarkatu eta zoriondu, eta
«selfiebat atera genuen, unearen
garrantzia betiko gordetzeko»,
esan du Asierrek. 

Aurtengoa ez da, ordea, Kon-
txan biak batera ari diren aurre-
neko aldia. 2010ean izan zen le-

hendabizikoa: «Bizkaiko selek-
zioarekin atera nintzen, eta Asier,
Kaikurekin», dio Ainhoak. «Bai-
na aurtengoak beste zerbait dau-
ka niretzat. Orduan gure maila
oso apala zen, eta orain bagara
zerbait gehiago, lehen igandean
erakutsi genuen bezala», gehitu
du. 

Berezitik ere badu, baina, ordu-
koak. Etxeko kontuak tarteko, fa-
miliakoak: «Ama eta aita ez dira
izan Kontxara joatekoak Asier
ikustera. Ama oso urduri jartzen
da. Bada, 2010ean, zein azalduko
Donostian, eta biak. Asierrek
esan zien alaba ikustera bai, baina
bera ikustera ez zirela joaten»,
oroitu du, txantxa moduan, Ain-
hoak. Asierrek aipatu ere ez du
egin kontu hori. 

Aita. Seme-alabak arraunera
lotu zituen eragile handieneta-
koa. «Kaikuko zuzendaritzan ze-

Anai-arrebak dira Asier eta Ainhoa Zurinaga, eta bigarrenez ari dira Kontxan lehian: Asier, Santurtzirekin,
eta Ainhoa, Kaikurekin. 2010ean izan zuten aurrenekoa. Ia bizitza osoa daramate biek arraunean. 

Bigarren aldiz Kontxan batera

Asier eta Ainhoa Zurinaga anai-arrebak, aste honetan, Lutxanan. MONIKA DEL VALLE / FOKU
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bilen, kluba berpizteko garaian

zenean. Gu haurrak ginen, eta

arraunera gerturatzeko aitzakia

izan zen aita han ibiltzea», konta-

tu du Asierrek. «Beste eragile bat

ere izan zen», oroitu dute biek:

«Urbinaga auzoan bizi ginen Ses-

taon, erdigunetik aparte. Kaiku-

ren egoitza kilometro batera ze-

goen, gertu, eta erdigunea, aldiz,

urrunago. Ezinbestean joan be-

har arraun elkartera jolastera».

Zazpi seme-alabak izan dira

arraunlari. 

Ainhoari zailtasun bat sortu zi-

tzaion Kaikun jarraitu ahal izate-

ko, 1989 aldera: «Ez zegoen ema-

kumezkoen talderik, eta Santur-

tzira joan behar izan nuen, han

bazelako nesken taldea». Asie-

rrek oraingoarekin lotu du hori:

«Begira orain: ni Santurtzin nabil

patroi, eta bera da Kaikuko

arraunlari. Bitxikeriak dira».

Ainhoak ibilbide oparoa dauka,

eta baita garaipen zerrenda mar-

dula ere. Kaikura itzuli eta gero,

1999an atera zuen nesken taldea,

eta bateletan Espainiako txapel-

dun izan zen urte hartan. «Eus-

kadiko txapeldun ere izan naiz

behin baino gehiagotan, eta aulki

mugikorrean, Santurtzirekin, ga-

raipen batzuk ere badauzkat». 

Berriz atera da anai-arreben ar-

teko alderaketa: «Anaietako ba-

tek esaten du nik dudala Asierrek

baino palmares hobea. Kontua da

hark traineruetan dituela iraba-

ziak, eta badakigu arraun mun-

duan zer den trainerua». Asie-

rrek ihes egin dio alderaketari:

«Oso harro nago arrebak eginda-

koaz, eta bera ere bai nire lorpe-

nez». 

Ainhoa, Lutxanan agintari
Etxeko kideak hain arraunzaleak

izanik, ez da harritzekoa kirol ho-

nek haien arteko solasaldietan

duen presentzia: «Saltsa izaten

dugu etxean, aitarekin-eta. Ezta-

baida politak sortzen ditugu gure

artean», kontatu du Asierrek. 

Kaiku, Santurtzi eta beste talde

bat ere bada anai-arreben istorio

honetan: Lutxana. Biak bizi dira

Erandion, eta hangoa da Lutxana.

«2003tik nabil ni Lutxanan»,

esan du Ainhoak: «Harrobiko

arraunlarien entrenatzaile lane-

tan nabil, eta presidente ere ba-

naiz». Buruari buelta azkar bat

eman ondoren, ondorio hau atera

du: «Uste dut emakumezko pre-

sidente bakarra naizela arraune-

an». 

Bizilekuko klubean lanean, eta

Kaikun arraunlari, aukera hau

nondik atera zitzaion kontatu du:

«Iaz Portugaleten ibili nintzen,

eta hango arraunlari multzoa

Kaikun ari da aurten. Eskatu zi-

daten ea lagunduko nien, eta, ha-

lako asmorik ez banuen ere, ani-

matu eta hemen nabil. Oso pozik

ibili ere». Datorren denboraldian

egingo duenaren inguruan, ilusio

baten berri eman du: «Lutxana-

ko Ederra trainerua emakumez-

koena izatea ere nahi dugu, eta ari

gara lanean. Gazte mailako

arraunlari batzuk badauzkagu,

eta aukera izan dezakegu taldea

osatzeko. Agian, goizegi izango da

ETE ligan lehiatzeko, eta baliteke

neguko traineru jaitsieretan soilik

ateratzea». 

Geroko hori ez dago hain

urrun, baina orainaldian ere ba-

ditu lanak osatzeko. Esate batera-

ko, Kontxako bigarren igandean

arraun egitea Kaikurekin: «Le-

hen urtea izateko uretan, oso

ondo ari gara. Bizkaiko Txapelke-

ta irabaztea sekulakoa izan zen,

adibidez, eta Kontxarako sailka-

tzea ere bai». Onartu du bi estro-

pada horiek helburutzat jarri zi-

tuztela prestakuntza zehaztean,

Euskotren ligara sailkatzeko bi

jardunaldiekin batera: «Bagene-

kien zaila izango zela liga nagu-

sian sartzea, baina lehen egunean

bosgarren izan ginen, eta huraxe

izan zen Kaikuk aurten eman

duen aurreneko ezustea». 

Oso gaztea da taldea, eta Ain-

hoa da zaharrena: «Txantxak

egoten dizkidate taldeko amatxo

naizela esanez, baina azkar eran-

tzuten diet nik, amatxo baietz,

baina arraunlari askoz gazteago-

ak lehorrean uzten ditudala

oraindik, eta ez direla gai niri

lekua kentzeko», kontatu du erdi

serio, erdi isekaz Zurinaga

arraunlariak. 

Gaurkora begira jarrita, era-

kusten segitu nahi du «aurreko

igandekoa ez zela kasualitatea

izan. Ziaboga hobea eman izan

bagenu Hibaikarekin lehiatzeko

moduan izango ginela uste dut». 

Asierren azken urtea agian
Santurtzik denbora onenetan

hirugarrena egin zuen igandean,

eta patroiari ez zaio gustatzen

ezustetzat hartzea: «Uste dut

jendea ez dela ari gure denboral-

diari balioa ematen, eta igande-

koa ez zen izan zerutik eroritako

estropada bat». Gaur, ohorezko

txandan joango da Soteramiti-

koa, eta oso garbi dauka lemazai-

nak zein den helburua: «Irabaz-

tera goaz, hori erakutsi digulako

Iker Zabala entrenatzaileak. Hiru

talde ezin baditugu atzean utzi, bi

uzten saiatuko gara, eta ezin

bada, bat». Izan daiteke estropa-

da berezia patroiarentzat, aitortu

baitu hau izan dezakeela azken

denboraldia: «Ez nago erabat

ziur, baina inoiz baino indar han-

diagoarekin ari zait burua esaten

uzteko garaia dela. Ikusiko

dugu». 

Horregatik ere, agian, beste

zurinagatarrak zerbait berezia ari

dira prestatzen gaurko, Ainhoak

aurreratu edo susmatu duenez:

«Usaina hartuta nago ari direla

zerbaitetan; ez nai fio hauekin».

Lortuko dute berriz ere aita eta

ama hunkitzea, sailkatze estro-

padan Ainhoak eta Asierrek egin

zuten bezala: «Bi aldiz hunkitu

ziren. Batetik, kaikutarrak direla-

ko, nola ez, eta, bestetik, Asier ere

sailkatu egin zelako estropada

handi hau jokatzeko». 

Txantxetan esaten
didate taldeko ‘amatxo’
naizela, baina ‘amatxo’
honi ez diote lekua
kentzen gazteek»
Ainhoa Zurinaga
Kaikuko arraunlaria

«Buruan inoiz baino
indar handiagoa hartzen
ari zait arrauna uzteko
aukera. Ikusiko dugu 
zer gertatzen den»
Asier Zurinaga
Santurtziko patroia

‘‘
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A
rraunlaria. Ho-
rixe da Amaia
Gezala honda-
rribiarra (1987).
Arrauna maite

du, arraunean gozatzen du, eta
arrauna bizi du. «Hamahiru-ha-
malau urterekin hasi nintzen he-
rrian, aulki mugikorrean, eta he-
men jarraitzen dut oraindik»,
kontatu du. Badu datu handi bat
bere ibilian: Kontxara sailkatzeko
estropada guztiak jokatu dituen
bakarra da, Sandra Sanchez gali-
ziarrarekin batera. «Ikaragarri
pila gustatzen zait arrauna; goza-
tu egiten dut, eta ez dakit noiz as-
katu naizen kirol honetara itsas-
ten nauen horretatik». 
Emakumezkoen Kontxak ha-

maikagarren aldia du aurten, eta
nork ez du gogoan 2008koa, au-
rrenekoa, eta haren sailkatze es-
tropada, bezperakoa. Egundoko
itsaso txarra zegoen, eta lehengoz
olatu artean aritu ziren emakume
arraunlariak estropada historiko-
an. «Ez dakit sekula ez ahazteko
zerbait balitz bezala dudan, edo
ahaztu beharreko moduan»,
azaldu du. «Oso polita izan zen,
eta, nola aurrenekoa zen, jokatu
egin behar zen bai edo bai; han
atera ginen, itsaso zakar hare-
kin». Gezala Hondarribian zen
orduan, eta bertan aritu zen
arraunean 2012ra arte. Hurrengo

urtean hasi zen Hibaikan, eta
Errenteriako klubean segitzen du. 
Ñabardura bat egin nahi izan

du 2008 urtea emakumeen trai-
neru estropaden aurreneko aldia
izan zela dioen datuan: «Hori ez
da zuzena. 2005ean, Hondarri-
bian, Txingudi Bandera antola-
tzen hasi ginen. Udalera jo
genuen laguntza eske, eta han
hasi ginen. Gogoan dut Cabok
irabazi zuela, eta beste taldeak
Txingudi eta Zumaia-Getaria
izan zirela». Gezalak hemezortzi
urte zeuzkan orduan, eta, handik
hiru urtera, Donostiako badian
zen, sailkatze estropada ezagun
hartan. 
Nork esango zion Gezalari or-

duan urtez urte estropada horre-
tan izango zenik: «Hala gertatu
da. Ez diot aparteko garrantzirik
ematen. Adierazten du oso gustu-
ra nabilela arraunean, besterik
ez». Umiltasun horrekin berare-
kin onartzen du sailkatu, ez dela
urtero sailkatu Estropada joka-
tzera: «Hondarribiarekin ez gi-
nen urtero sartu. Gehiagotan izan
naiz barruan kanpoan baino,
dena dela». 
Bi jardunaldietan arraun asko-

tan egin arren hamaika urte
hauetan, inoiz ez du bandera pre-
ziatua astindu. Hori ere onartu,
eta aurrera, irabazi eta garaile iza-
tetik askoz urrunago begiratuz,

gainera: «Kontua ez da irabaz-
tea; kirol hau aurrera ateratzea da
funtsezkoena». Baieztapen
indartsu hori bota du emakume-
en traineru estropaden geroaz

hizketan hasi denean: «Harrobia
edukitzea da garrantzitsuena.
Harrobia baldin badago, arraun-
lariak egongo dira, eta, arraunla-
riak egonda, taldeek segitzea
izango da logikoena». 

Haren eskuetan balego, ordea,
bada gauza bat aldatuko lukeena:
arraunlarien helburu nagusia.
«Ez da bakarrik irabazle izatea.
Emakumezko arraunlariak bar-
neratua izan behar luke oraintxe
ibil daitekeela goiko lehian, eta,
handik gutxira, banderak irabaz-
tetik urrun, baina traineruak
uretan izatea dela ezinbestekoa,
emaitzen gainetik». 
Bertatik bertara ezagutu izan

du hori Hibaikan. Aro oparoa
itxi zen aurreko denboraldia
amaitu eta gero, eta ia arraunlari
guztiek utzi zuten taldea edo
arrauna. Baina traineruak ure-
tan segitzen du: «Gazteak zeto-
zen eta datoz atzetik, indartsu,
eta, nola jarraipena eman behar
zitzaion Hibaika egitasmoari,
gazteen gogoari segika, nik ere
aurrera jarraitzea erabaki nuen,
eta hemen nabil». 
Gaineratu du urtea ona ari dela

izaten: «Banituen zalantzak iaz,
jarraitu edo utzi, nekatua ere
banago-eta, baina ez zait damu-
tzen aurrera segitu izanaz, asko-

asko ari bainaiz gozatzen Hibai-
karen berreraikitze honetako
lehen urtean». Datorren urtean
segida izango duen ezin jakin
oraindik: «Ikusiko dugu zer esa-
ten diguten gazteek denboraldi
hau amaitzean, baina ilusioa
dute, indarra, eta traineruak ure-
tan segi behar luke». 

Gaur, txanda helburu
Gezala gaur ere Kontxako urean
izango da, beste askotan bezala.
Lehen txandan joango da Maia-

len trainerua, gaur zortzi bosga-
rren egin ondoren, eta Gezalak
oso garbi du zertara aterako
diren: «Txanda irabazi nahi
dugu. Beti izaten da polita Kon-
txan txanda irabaztea, nahiz eta
bigarren igandeko lehendabizi-
koa izan eta ez ohorezko txan-
da». 
Lanak bukatu eta gero, Gezalak

beste estropada bati ekingo dio.
Denboraldiak amaitu eta hasten
den horri. Egindakoaren azterke-
ta, atseden hartzea eta gogoeta sa-
konak dauzka zain. 

Amaia Gezalak Kontxara sailkatzeko
estropada guztiak jokatu ditu,
Hondarribiarekin eta Hibaikarekin.
Bandera ez du lortu, baina badu irabazi
izanaren poza, beste alde batetik.

Irabaztea,
uretan egotea

Amaia Gesala Hibaikako arraunlaria Donostiako kaian. ANDONI CANELLADA / ARGAZKI PRESS

«Emakume arraunlariak
jakin beharko luke
emaitzen gainetik zer
den funtsezkoa:
taldeek segida izatea»

«Banituen zalantzak,
aurten jarraitu edo ez ,
baina ez naiz damutzen
segitu izanaz: 
asko ari naiz gozatzen»
Amaia Gezala
Hibaikako arraunlaria

‘‘


