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Rotterdam HCAW heeft gister-
avond het eerste duel in het drieluik
tegen topploeg Neptunus nipt ver-
loren: 2-0. De Bussumse honkbal-
lers gaven weinig weg, maar de Rot-
terdamse thuisploeg helemaal niets.
Dat had grotendeels te maken met
international Diego Markwell op de
heuvel. Hij gaf de slagploeg van
HCAW, die toch al niet in topvorm is
tot nu toe dit seizoen, nauwelijks de
gelegenheid om iets voor elkaar te

krijgen. Alleen in de tweede en in de
zesde inning stond er een Bussumer
op het derde honk en vooral in die
zesde gloorde er hoop, maar met een
dubbelspel werd die aanval onscha-
delijk gemaakt.
Bij HCAW gooide rookie Sem Rob-
berse uitstekend en in zes innings
kreeg hij slechts drie honkslagen en
één puntje tegen, door een veldfout.
In de achtste inning maakte Neptu-
nus er 2-0 van.

Nederlaag HCAW in pitchersduel
’t Harde Bart Hoolwerf lijkt
klaar voor de wereldkampioen-
schappen inline skaten over twee
weken. De Eemdijker versloeg
deze week voor de tweede keer in
twee weken zijn ploeggenoot en
nationaal kampioen Crispijn Ari-
ens. Het was niet genoeg voor de
overwinning bij de wedstrijd om
de KNSB-cup in ’t Harde, want de
Belg Bart Swings drukte na een
spannende eindsprint zijn skee-

ler een halve schaatslengte eerder
over de finish.
Het WK is van 1 tot en met 8 juli
voor het eerst ooit in Nederland,
in Heerde. Hoolwerf behoort tot
een selectie van elf Nederlandse
heren, onder wie grote namen als
de broers Mulder en Gary Hek-
man. Hilversummer Merijn Sche-
perkamp is door bondscoach
Frank Fiers geselecteerd om bij
de junioren de strijd aan te gaan.

Hoolwerf in vorm richting WK

Van Foreest werd in 2013 Europees
kampioen tot veertien jaar en op z’n
zestiende grootmeester. Zijn groot-
ste stunt was het winnen van het Ne-
derlands kampioenschap op z’n ze-
ventiende. Van Foreest heeft al een
groot aantal toernooioverwinnin-
gen op zijn naam staan. Zijn Elo-ra-
ting stijgt de laatste tijd niet meer zo
hard, maar met zijn vierde plaats op
de Nederlandse ranglijst nadert hij
wel de prestigieuze top honderd van
de wereld. Op die lijst staat hij mo-
menteel op plaats 124.
Het organiserende Hilversums
Schaakgenootschap was eerder trots
op de winnaars Humpy Koneru

(2007, een van de sterkste vrouwen
ter wereld), Anish Giri (2008) en Ro-
bin van Kampen (2014). Andere win-
naars waren natuurlijk altijd even
welkom. Vijf van hen zijn er dit
weekend bij. Friso Nijboer won het
toernooi in 2010, Namig Guliyev
(Azerbeidzjan) in 2012 en 2013 (beide
keren gedeeld) en Thomas Beerdsen
en Hugo ten Hertog behoorden in
2016 en 2017 tot de gedeelde win-
naars. Jan Willem van de Griendt,
die letterlijk bij Lapershoek om de
hoek woont, was in 2016 ook bij de
winnaars. Hij is op basis van Elo-ra-
ting niet een van de favorieten, maar
dat was ook in dat jaar niet het geval.
Ten Hertog, speler van Paul Keres in
Utrecht, komt in de winning mood
naar Hilversum. Hij won vorige
week een tienkamp in Apeldoorn
waarbij hij drie grootmeesters ach-
ter zich liet.
Jorden van Foreest neemt ook zijn
zusje Machteld mee. Zij is tien jaar
en in die leeftijdscategorie de num-
mer één van de wereld. Onlangs
werd ze kampioen van Nederland
tot veertien jaar. Bij de jongens.

Van Foreest
favoriet in
Lapershoek
Dertiende editie HSG Open Jonge
schaker stuit op vijf oud-winnaars
Johan Hut

Hilversum Het dertiende HSG
Open, dat vandaag in Hilversum be-
gint en duurt tot en met zondag,
zou wel weer eens een grote naam
als winnaar kunnen krijgen. De ne-
gentienjarige Jorden van Foreest is
de huizenhoge favoriet bij het
schaaktoernooi in hotel Lapers-
hoek. Hij krijgt concurrentie van
maar liefst vijf oud-winnaars.

„Ik kan me voorstellen dat het op
een bewuste keepersruil lijkt, maar
zo is het niet bedoeld”, lacht Van
Loon. „Toen Joffrey afgelopen
seizoen zijn afscheid aankondigde,
werd ik door TOV gebeld. Zo is het
balletje gaan rollen”, verklaart de
32-jarige goalie. „Ik woon sinds
anderhalf jaar in Baarn en wilde
graag wat dichterbij huis voetbal-
len. Afgelopen seizoen heb ik nog
bij AH gespeeld, maar inmiddels
zijn mijn vriendin en ik in ver-
wachting van ons eerste kindje en

ben ik druk met werk. Een mooi
moment voor een nieuwe uitda-
ging dus.”
Toch kiest Van Loon niet alleen uit
praktische overwegingen voor
TOV. „Het is een mooie kans, want
het is toch weer een stapje hoger-
op.” Hij sprak al met Henk van
Zoeren, de nieuwe trainer van de
Baarnse formatie. Gisteravond
maakte hij kennis met zijn nieuwe
ploeggenoten. „We hebben hele
goede gesprekken gevoerd. Ik heb
echt een goede indruk van de ver-
eniging gekregen en alles valt
perfect samen.” Van eventuele
interesse in een samenwerking met
één van de dorpsgenoten is geen
sprake. „Door de jaren heen heb ik
TOV als een gezellige vereniging
leren kennen. Van Eemboys en
Baarn weet ik veel minder en bo-
vendien spelen zij natuurlijk een
stukje lager.”
Met Van Loon heeft TOV een erva-
ren en ambitieuze sluitpost aange-

trokken. „Ik ben geen keeper die
zijn spits gaat coachen dat hij moet
opendraaien. Mijn taak is om bal-
len tegen te houden en de verdedi-
ging te organiseren. Ik ben geen
schreeuwlelijk, maar heb wel een
eigen mening en kijk op het spelle-
tje.” Bij TOV zijn de nodige routi-

niers vertrokken en dus wordt Van
Loon één van de ouderen binnen
de selectie. „Maar volgens mij niet
dé oudste”, lacht hij. „Wat ik van
komend seizoen verwacht? Het is
nog te vroeg om doelstellingen uit
te spreken, maar ik ga altijd voor
het hoogst haalbare.”

Tim van Loon: ’Geen
bewuste keepersruil’ 

Tim van Loon (links) baalt van een tegentreffer. ARCHIEFFOTO KASTERMANS

Matthijs de Kruijff

Baarn TOV en AH’78 ruilen deze
zomer van doelman. Joffrey de
Beer stond de laatste zes seizoenen
onder de lat in Baarn en was eigen-
lijk van plan zijn handschoenen op
te bergen, maar plakt er in Huizen
toch nog een jaartje aan vast. Tim
van Loon bewandelt na vier seizoe-
nen bij AH de omgekeerde weg en
gaat bij TOV aan de slag.

Naarden James Nolan van Naarden wint hier een duel
van Pinoké-aanvoerder Jannis van Hattum, maar de kam-
pioen van de eerste klasse was gisteravond niet opgewas-
sen tegen de nummer tien van de hoofdklasse: 1-5. Het was
de eerste ’supercup’ in het hockey, in het leven geroepen
door Naarden zelf. ,,Wij hadden als winnaar van de Silver

Cup de winnaar van de Gold Cup uitgedaagd en ook een
beker laten maken. Pinoké nam het serieus en kwam met
het sterkste team. Het was voor ons de eerste wedstrijd
ooit tegen een hoofdklasser en nu hebben we kunnen er-
varen naar welk niveau we willen toegroeien’’, aldus Naar-
den-trainer Vincent van de Peppel. FOTO STUDIO KASTERMANS

Supercup  Naarden reikt zelfgemaakte beker uit aan Pinoké

Elk jaar is het bij veel voetbal-
verenigingen een komen en
gaan van spelers. Maar hoe-
veel weet de nieuweling ei-
genlijk van zijn nieuwe club?
Om de kennis van onze ge-
transfereerde spelers te testen,
onderwerpen we ze aan een
kennisquiz.
1. In welk jaar is TOV opge-
richt? „Geen flauw idee. Ik
gok in de jaren zeventig.”
(Fout. Juiste antwoord: 1934)
2. Wat is de naam van het
sportpark? „Sportpark Ter
Eem.” (Goed)
3. Wat zijn de clubkleuren?
„Oranje met zwart!” (Goed)
4. Op welke plek eindigde TOV
afgelopen seizoen? „Zevende of
achtste… ja, zevende.” (Goed)
5. Wat is de grootste rivaal van
de club? „Dat was altijd Eem-
boys, maar dat is inmiddels
niet meer zo relevant.” (Goed)
Score Tim van Loon: 4 uit 5

Wat weet de
nieuweling?

Amateurvoetbal
Nacompetitie
Zaterdag derde/vierde klasse: VSV - Hees (zat,
14.00 uur).
Oefenwedstrijd: Soester Elftal - oud-FC Utrecht op
complex SEC (zat, 14.30 uur).

American football
Eredivisie, play-offs: Hilversum Hurricanes -

Arnhem Falcons (zon, 14.00 uur).

Honkbal
Hoofdklasse: HCAW - Neptunus (zat, 14.30 uur),
Neptunus - HCAW (zon, 14.00 uur).

Softbal
Dames
Eerste klasse, promotiepoule: DVH - Hilversum
Hurricanes (zon, 13.00 en 15.10 uur).

Eerste klasse, degradatiepoule: Sparks Haarlem 2
- HCAW (zon, 12.00 en 14.10 uur).

Schaken
HSG Open in Hotel Lapershoek in Hilversum
(vandaag tot en met zon).

Tennis
Tulip Open (zat, start).
Blaricum Open (zat, start).
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