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Vasen- ja oikeakätisten erot
Joonas Jehkinen

USEIN KEILARADOILLA PUHUTAAN vasemman ja oikein puolen
eroista, niin heittojen kuin ratojenkin välillä. Vasureiden ja oikeakätisten keilaajien tapa keilata ja nähdä laji on usein hyvin erilainen keskenään. Tämä johtuu monista asioista mm. oikeakätisten keilaajien
suuresta määrästä, pelilinjoista ja myös pallovalinnoista. Aion tässä
pohtia itse mitä samaa/erilaista vasurin pelissä ja ratamuutoksissa
on verrattuna oikeakätisiin ja mitä vasureiden pitäisi tehdä saadakseen parempia tuloksia.
Vasemmalla puolen rataa olosuhde ei normaalisti koe mitään
kovin isoja muutoksia kuuden sarjan aikana. Pelipaikka ei nouse kovinkaan ylös minkä seurauksena vasurit ovat loistavia heittämään
ns. kantista suoraan. Jos taas reunat on ns. blokattu pois, olosuhde
erittäin pitkä tai radat tosiaan muuttuneet, on vasuri yleensä ongelmissa, reuna ei käännykään! Sitten loppupeli meneekin tuskaillessa,
että mikä tässä mättää.. Itselleni on käynyt näin lukuisia kertoja, yritetään vaan heittää samasta linjasta joko kovempaa tai korkeintaan
1-2 riman siirroilla koitetaan ratkaista ongelma. Ratkaisut radalla
tehdään myöhässä jos ollenkaan!
Kaikkien vasureitten täytyisi siis opetella pelaamaan ylempää,
enkä tarkoita nyt nelosmerkistä tajutonta lenkkiä vaan esimerkiksi
kolmosmerkistä kevyesti ulos neloskeilaa kohden ja pallon rullauttamista enemmän, jotta se saadaan myös kääntymään. Vasurin täytyy
kehittää itselleen muitakin tapoja keilata kuin pelkästään reunasta
suoraan. Oikealla puolen radat muuttuvat aika lailla enemmän kuin
vasemmalla, johtuen keilaajien suuresta määrästä ja keilaajien erilaisista pelilinjoista. Pelipaikka nousee usein väkisinkin erittäin ylös.

Siksi oikeakätiset osaavat pelata nelosmerkistä reunalle ja takaisin
taskuun, kun tekevät sitä niin paljon. Jos taas pelipaikka jostain
syystä pysyy myös oikealla alhaalla, niin silloin vasuri on vahvoilla.
Onhan vasurin luontainen kyky heittää reunasta mielestäni parempi
verrattuna oikeakätiseen.
Erilaisten pallojen käytössä on myös eroa vasureiden ja oikureiden
välillä. Usein näen vasurin kädessä ns. liukukoukkupallon heti ensimmäisistä ruuduista lähtien. Se ei välttämättä anna parasta reaktiota
keilapakassa. Itse käytän mieluummin tasaisen ja aikaisemman liikkeen
tekeviä palloja ja porauksia kuin varsinaisia liukukoukkupalloja koska
kulutus radoilla on vähäisempää. Aikaisemmin kääntyvällä pallolla
tulokulma keiloihin on parempi ja kaatojakin tulee enemmän. Pelin
edetessä ja olosuhteen muuttuessa on taas hyvä vaihtaa perällä
koukkaavampaan, kun on siirryttävä ylemmille linjoille.
Itselleni on monta kertaa tullut ongelmia hyvin pitkillä olosuhteilla. Yksi niistä on se että oma pelilinja voi ajautua kulkemaan oikeakätisten pelilinjan ”läpi” kun pelipaikat molemmilla käsillä nousee
korkealle. Linjat risteytyvät suurin piirtein tähtäysmerkkien kohdalla
ja siinä oma pallo voi tehdä jo todella ison kääntymisen, mikä todella
voi vaikeuttaa tuloksen tekemistä.
Tässä on osa niistä asioista, jotka erottavat mielestäni vasemman ja oikein puolen keilaajat toisistaan. Vasenkätiset voisivat ottaa
mallia oikeakätisistä mm. nopeista muutoksen tekemisistä radoilla.
Ja oikeakätiset, lyhin ja suorin reitti taskuun on joskus paras. Mutta
lopuksi, heität kummalla kädellä tahansa, keilaus on kuitenkin toisto- ja tarkkuuslaji.
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