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Regionaal
Voetbal ✱

TC-voorzitter
Heinen stopt
bij Vogels

Benjamin Bok (links) en Namig Guliyev grepen naast de hoofdprijs, die ging naar Levente Vajda (tweede van rechts).
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Onbeschreven blad
Johan Hut
Schaken ✱ Zal Levente Vajda in Nederland furore gaan maken? Bij
HSG hopen ze het, want dan is de
doorbraak gekomen bij het HSG
Open in 2015. Voorlopig moet echter
worden geconstateerd dat het tweede lustrumtoernooi is gewonnen
door een onbekende Roemeen, die
zijn eerste toernooi in ons land
speelde.
Het tiende HSG Open, in hotel Lapershoek, begon met vier favorieten. Vyacheslav Ikonnikov (Rusland), Namig Guliyev (Azerbeidzjan) en Vajda kregen op het laatste
moment gezelschap van de Nederlandse grootmeester Benjamin Bok.
Leuk was dat de vier bijna exact dezelfde ratings hadden.
De eerste verrassingen kwamen zaterdagmiddag in de derde ronde.
Ikonnikov speelde remise tegen Rob

Schoorl en Guliyev (toernooiwinnaar in 2012 en 2013) tegen de zestienjarige Thomas Beerdsen uit
Apeldoorn. Remise tegen een zwakkere speler, dat kan een keer gebeuren. Ikonnikov overkwam het zaterdagavond voor de tweede keer, nu
tegen Danny de Ruiter.
De Rus zat duidelijk niet goed in
zijn toernooi, maar de grote sensatie
kwam toen hij gisterochtend van
Beerdsen verloor. Dat kwam echt
niet alleen door tijdelijk vormverlies, de tiener speelde een puike aanvalspartij. Hij kwam daarmee net als
vier andere spelers op vier punten
uit vijf partijen. Alleen Vajda had
een half punt meer.
De laatste ronde een paar uur later
was zenuwslopend en werd pas in
de laatste minuten beslist. Vajda
leek met zwart tegen BSG’er Lars
Ootes lange tijd op remise af te stevenen. In tijdnood, waar hij over-

Vreemde indeling voor
turnsters bij Ahoy Cup
Piet Legemaat
Turnen ✱ De enige turnster uit het
Gooi bij de Ahoy Cup, Denise Renting, heeft genoten van haar optreden bij deze afsluiting van het seizoen in Rotterdam.
De turnster van Turnlust Huizen
had zich als enige regionale deelneemster gekwalificeerd. Bij het NK
in de hoogste klassen van alle afdelingen die de KNGU kent (eredivisie), mogen de beste turnsters uit de
eerste divisie junioren en senioren
strijden om de Ahoy Cup. Lotte Calis, trainster van Renting was zeer
tevreden over het optreden van haar
junior.
Dat er deze keer niet net als vorige
week tijdens haar NK een podium-

plaats inzat, was vooraf al duidelijk.
Senioren tegen junioren laten turnen kan, maar niet als je de junioren
als senioren gaat beoordelen. Dit
bleek ook in de overall uitslag, waar
de eerste tien plaatsen door senioren
werden bezet. Hier moet de KNGU
nog maar eens over nadenken, aldus
Calis.
De sectie ritmische gymnastiek van
GTVHilversum had zich ook met
een team voor de Ahoy Cup geplaatst en kwam uit in de C-lijn voor
groepen. Laura Rozen, Evelyn Coenen, Hanna Grutteke, Dominique
Heinis, Romy Noa Pos, Mieke Holwerda en Estel Muis kwamen 0,10
punt tekort voor een podiumplaats
met hun baloefening. Een uitstekende prestatie.

Roemeen Vajda
verrast met zege
in HSG Open
duidelijk niet zenuwachtig van
werd, vlocht hij echter een fraaie
matcombinatie in de stelling. Daarmee was de ongedeelde toernooiwinst, die beloond werd met 1250
euro, binnen. Het toernooi van
Beerdsen leek tegen Bok als een
nachtkaars uit te gaan, maar de jongeling bleef zich in een moeilijk
eindspel hardnekkig verdedigen.
Terwijl zijn bedenktijd steeds leek
op te gaan (per zet kwamen er tien
seconden bij), vond hij toch steeds
de juiste oplossing. Zijn beloning

was een remise, een gedeelde derde
plaats en een fraaie score van twee
punten tegen drie grootmeesters.
Ongedeeld tweede werd Guliyev, die
dus warme herinneringen aan Hilversum houdt.
Winnaar Vajda vertelde na afloop
dat hij was meegekomen met Belgische vrienden, bij wie hij regelmatig
logeert. Over zijn partijen: ,,Ze waren allemaal moeilijk. In de vierde
ronde speelde ik met zwart remise
tegen Bok, dat was een goed resultaat.’’ Een ronde later versloeg hij de
sterke meester Jan-Willem de Jong.
Op de vraag wat zijn belangrijkste
partij was: ,,De laatste, tegen Ootes.
Want als ik die had verloren, was ik
lager geëindigd.’’ IJzeren logica.
Of hij vaker in Nederland zal spelen,
weet Vajda nog niet. HSG hoopt dat
hij naam gaat maken, zoals de eerdere winnaars Humpey Koneru,
Anish Giri en Robin van Kampen.

Palasthy en Veldhuizen
zitten dichtbij turntop
Piet Legemaat
Turnen ✱ Chip Palasthy heeft zilver gepakt op de brug tijdens de
NK herenturnen.
Hoewel de turner van Vlugheid
en Kracht uit Blaricum dit seizoen letterlijk en figuurlijk in een
spagaat zat tussen sport en
school, pakte hij het zilver in de
juniorenklasse van de eerste divisie. Toetsweken en topsport blijken nogal eens lastig met elkaar
te combineren. Dat was te merken aan Palasthy’s meerkamp
over de zes verplichte onderdelen. Zijn zevende plaats overall
had beter kunnen zijn met een
optimale voorbereiding. Na een

week van schoolonderzoeken waren zijn brug- en rekoefening nog
van een uitstekend niveau, zijn
sprong was wat slordig en als hij
een val op het onderdeel voltige
had weten te voorkomen, was een
plaats dichterbij het podium - en
misschien wel erop - mogelijk geweest.
Clubgenoot Sjoerd van Veldhuizen tegenwoordig uitkomende
voor O&O Zwijndrecht, turnde in
de juniorenklasse van de eredivisie, de hoogste klasse met allemaal Jong Oranje-turners, naar
een vijfde plaats. Ook voor Veldhuizen geldt dat het combineren
van topsport en school steeds
moeilijker wordt.

Voorzitter van de technische
commissie van IJsselmeervogels
Peter Frans Heinen stopt er na
vijftien jaar mee. Heinen heeft
lang nagedacht over zijn besluit,
maar zijn gevoel zei hem dat het
tijd was om plaats te maken voor
een ander. ,,Het is mijn hobby,
maar er gaat ongelooflijk veel tijd
en energie in zitten. Ik heb niet
meer de frisheid en energie voor
weer een seizoen. Dat IJsselmeervogels komend jaar met een nieuwe structuur en werkwijze van de
tc (om de verbinding tussen
jeugd en het eerste te verbeteren,
red.) begint, is het laatste zetje
geweest.” Wat ook meespeelde
was het bewogen afgelopen seizoen, waarin de tc even op nonactief was gezet. ,,Ik wil een stap
terug doen op het moment dat ik
het zelf wil, en wil voorkomen
dat anderen het bepalen.”
Hockey ✱

Van de Peppel
terug bij Laren
Robbert van de Peppel hockeyt
volgend seizoen bij Laren in de
overgangsklasse. Van de Peppel
speelde in de jeugd bij Laren, debuteerde er ook in de hoofdklasse, maar vertrok na een conflict.
Vervolgens speelde hij onder
meer voor SCHC en Den Bosch.
Hij is een getructe aanvaller en
voormalig zaalhockey-international. Hij zegt: ,,Ik vind het nu
leuk om met dit team te kijken of
ik jonge talentvolle spelers kan
stimuleren om zich te ontwikkelen tot goede overgangsklassespelers, en wie weet de stap te maken naar een nog hoger niveau.”
Autosport ✱

Coronel pakt
paar punten
Binnen de mogelijkheden van dit
moment presteerde Tom Coronel
tijdens de elfde en twaalfde FIA
WTCC race op de Slovakia-Ring
in Bratislava maximaal. Tot tweemaal toe moest hij vanaf de vijftiende plaats starten en proberen
zich in de punten te rijden. Met
wat geluk en door slim te rijden
resulteerde dat voor de Eemnesser in zijn Chevrolet Cruze in een
negende en tiende plaats en weer
wat WK-punten bij zijn totaal.

Uitslagen
✱ Honkbal
Eerste klasse B: HCAW 2 - Jeka 13-3, Arnhem Rhinos
- PSV afg, Schiedam - Tex Town Tigers 2-12, WSB Cardinals nnb, Zuidvogels - Hazenkamp afg.
✱ Softbal
Silver League promotiepoule: Centrals - UVV 3-2 en
0-1, Roef! - HCAW 1-6 en 4-2, Twins - Zwijndrecht 6-1
en 4-3.
Eerste klasse A: Hoofddorp Pioniers - Amsterdam
Pirates 2 7-0 en 11-1, Olympia Haarlem 2 - Caribe
2-3 en nnb.

