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Luuk van Huisstede: ’Naar SDO is een hele stap’
Eén van de meest opvallende transfers afgelopen weken was die van
Nederhorst-aanvaller Luuk van
Huisstede. De sterke linksbuiten
speelt volgend seizoen bij het naar
de hoofdklasse gepromoveerde
SDO in Bussum. ,,Dit is inderdaad
een heel grote stap’’, realiseert de
twintigjarige Nederhorster zich
terdege. ,,Maar ik denk dat ik het
aankan. Ik heb een goed gesprek
gehad met trainer Ivar van Dinte-

ren en dat gaf me een lekker gevoel. Ik ben een echte Nederhorstclubman - mijn vader Hans heeft er
ook van zijn zestiende tot zijn
veertigste gespeeld - maar ik kon
deze kans niet laten lopen. Ik heb
tenslotte ambities.’’
Het eerste jaar zal ’bikkelen’ worden, vermoedt Van Huisstede,
wiens broer Jesse de overstap
maakt van FC Weesp naar JOS/
Watergraafsmeer. ,,Het wordt

zwaar, dat is makkelijk zat. Maar ik
weet zeker dat mijn mentaliteit mij
redt. Ik richt me op een positie
voorin, linksbuiten of in de spits.
SDO krijgt een brede selectie, maar
dat zal nodig zijn op dit niveau.’’
Op 19 juli start de voorbereiding en
een week erna oefent SDO tegen
Almere City. Dan moet ik er staan!’’
En wellicht volgt in de hoofdklasse
een nieuwe ontmoeting met broer
Jesse. ,,Dat zou wel heel leuk zijn.’’

Regionaal

HSG club voor alle niveaus
Tiende editie HSG Open sterk bezet ✱ Hilversumse ’Club van het jaar’ zet in op jeugd en beginners
Johan Hut
Hilversum ✱ Het
Hilversums
Schaakgenootschap is de weg omhoog weer ingeslagen. Zeker niet alleen met het eerste team, dat na drie
degradaties dit seizoen promoveerde. De jeugd floreert na even te zijn
ingezakt en de club heeft acht vrouwelijke leden, wat in de schaakwereld bijzonder is. Het bestuur van de
Stichts-Gooise Schaakbond benoemde HSG aan het eind van het
seizoen tot ’Club van het jaar’. Een
leuke opsteker aan de vooravond
van het HSG Open, dat komend
weekend voor de tiende keer in hotel Lapershoek wordt gespeeld.
Het eerste team werd kampioen in
de derde klasse van de KNSB-competitie. In de regionale competitie
won HSG de beker. Voorzitter Martin Koekkoek over de onderscheiding: ,,Ik was heel verrast, maar
dacht toen: we hebben inderdaad
een mooi jaar achter de rug. Die
twee sportieve prestaties staan voor
mij niet voorop. Onze jeugdafdeling
was twee jaar geleden ingezakt toen
onze jeugdleider ermee stopte. Nu
zijn er onder leiding van zijn opvolger Frits Wagenvoorde meerdere
trainers actief en bloeit de afdeling
weer op.’’
Ook voor volwassenen zijn er trainingen op diverse niveaus, waarbij
in het oog springt een beginnerscursus voor vrouwen onder leiding van
Judith van Amerongen, een gediplomeerde trainster uit Utrecht. Koekkoek: ,,We zijn begonnen met acht
vrouwen. Mooi vind ik, dat we ook
geëindigd zijn met die acht vrouwen. Judith wist ze met haar enthousiasme voor het schaken te behouden. Ze vinden het echt leuk en
we gaan ze een vervolgcursus aanbieden.’’
Vier keer was HSG kampioen van
Nederland, totdat Joop van Oosterom in 2011 de sponsoring stopzette.
Nu is het bestuur enthousiast over
de jeugd en een beginnerscursus;
dat lijkt het andere uiterste. Als je
zou kunnen kiezen tussen toen en
nu, wat zou de keus dan zijn? Koekkoek: ,,Over die vraag hebben we het

Zhaoqin Peng is één van de vier grootmeesters komend weekeinde in het HSG Open.

in het bestuur bijna letterlijk gehad.
We zijn op zoek geweest naar een
nieuwe sponsor. Maar we zeggen
nu: we hebben een mooi professioneel verleden, maar hebben nu gewoon weer een goed team op landelijk niveau en terwijl het ledental bij
andere clubs terugloopt, groeit het
bij ons. Daar zijn we gelukkig mee.’’
Morgen start het tiende HSG Open,
ook een reden voor de SGS-onder-

scheiding. Het is met vier grootmeesters en vier meesters weer een
toernooi van nationale allure.
Het aantal deelnemers steeg van 140
naar 180, een nieuw record. Vicevoorzitter Henk Cornelissen, tevens
toernooidirecteur: ,,Het toernooi
wordt steeds bekender, spelers geven het aan elkaar door. We krijgen
altijd positieve reacties over de
mooie locatie en de entourage.’’

TVH hoopt op terugkeer triatlon
Nico Vink
Hilversum ✱ Triatlonvereniging
Hilversum hoopt op termijn weer
een triatlon in de stad te kunnen organiseren. Voormalig voorzitter
Dick Vosmeer ziet grote mogelijkheden nu GWC De Adelaar vrijwel
zeker een nieuw wielerparkoers
krijgt, dat ook voor andere sporten
gebruikt moet kunnen worden.
Vosmeer, die verleden jaar na acht
jaar voorzitterschap aftrad bij TVH,
denkt aan een sprinttriatlon (één

achtste afstand) zoals de club die
ruim 25 jaar geleden voor het laatst
hield. In 1989 was die triatlon in en
rond Kerkelanden en werd er gezwommen in het kanaal langs de
Vreelandseweg. Het mocht echter
niet meer omdat het te gevaarlijk
werd met autoverkeer daar en TVH
moest er noodgedwongen een duatlon van maken. De ambitie om er
weer een volwaardige triatlon van te
maken als er een geschikte locatie
zou zijn, bleef er altijd.
Wat Naarder Vosmeer betreft zoekt

TVH daar straks een samenwerking
in met De Adelaar. De deelnemers
zouden gebruik kunnen maken van
de kantine van de wielerclub en voor
het zwemgedeelte heeft hij dan
weer het kanaal aan de Vreelandseweg op het oog, aangezien aan die
weg ook een deel van het nieuwe
wielerparkoers gepland is.
De oud-voorzitter droomt bovendien van een strenge winter. ,,Dan
zouden we een wintertriatlon kunnen houden, met schaatsen op het
kanaal.’’

Levente Vajda is de nummer zes van
Roemenië en in Nederland nagenoeg onbekend. De Rus Vyacheslav
Ikonnikov speelt hier juist veel, in
de competitie komt hij uit voor En
Passant. Namig Guliyev uit Azerbeidzjan heeft in ons land al heel
wat weekendtoernooien gespeeld
en won het HSG Open in 2012 en
2013. De drie zijn op papier even
sterk. De vierde grootmeester, Zha-
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oqin Peng, heet minder sterk te zijn,
maar won twee weken geleden wel
het vergelijkbare Open kampioenschap van Utrecht.
Als nevenactiviteiten waren er afgelopen weekeinde een schaakfilm en
een openluchtpartij van Zhaoqin
Peng en maandag een kroegtoernooi. Morgen volgt een schaakclinic
voor basisscholen en op 28 juni een
jeugdtoernooi in het Pinetum.

’Chess Queen’ Haast (21) houdt
spreekuur tijdens HSG Open
Johan Hut
Hilversum ✱ Zouden schakers het
durven? Als ze verloren hebben,
aan een vrouw van 21 vragen hoe
ze het in die partij beter hadden
kunnen doen? Het is wel aan te
raden, want HSG heeft hiermee
een unieke activiteit bedacht. Zaterdag is Anne Haast, kampioen
van Nederland bij de vrouwen,
aanwezig als ’toernooicoach’. Ie-

dereen die klaar is met zijn partij,
mag op haar spreekuur komen.
Haar vriendinnen Zhaoqin Peng,
Bianca de Jong-Muhren en Tea
Lanchava, die zich met Anne
Haast nadrukkelijk presenteren
als ’Chess Queens’, behoren tot de
deelnemers aan het HSG Open.
De Chess Queens zijn altijd in
voor promotionele activiteiten,
zoals tijdens dit toernooi met
’vraag het aan Anne’.

