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Spannend tot laatste zet wij^ze
i '	-						- In Utrecht?

* Utrechter Hugo ten Hertog is niet vies van een offertje. foto mar^jix schmidt

I Het open kam-
pioenschap van Utrecht
hield zoals gewoonlijk de
spanning vast tot en met
de laatste zet. Vier scha- ~
kers efndfgden uiteinde-
Ujk gelijk. Drie groot- "
meesters en een Utrechts
'jonkie.' Hugo ten Hertog
(20) is niet vies van een
offertje.
HANS VAN OMMEREN

Het was zaterdagavond tegen enen,
zaterdagnacht dus, en de loting voor
de voorlaatste ronde werd bekend.
Peter Lombaers tegen Hugo ten
Hertog. Clubgenoten van Paul
Keres. Aan bord een. „Zullen we er
nog maar een nemen dan?," zei de
een. De ander knikte.

„Het zijn beiden liefhebbers," zegt
Jan Jaap Janse, voorzitter van de
schaakvereniging die voor de 42ste
niaal het open kampioenschap van
Utrecht organiseerde. ..Grootmees-
ters zul je dat zelden zien dpen. Als
ze van schaken moeten leven nemen
ze geen biertje meer wanneer de
volgende ochtend een partij wacht."

Utrechter Lombaers (24), op dat
moment nog zonder puntverlies
met 4 uit 4, werd de volgende och¬
tend hardhandig van zijn troon ge-
stoten door de vier jaar jongere
Utrechter Ten Hertog. Het was de
opmaat naar een spannende slot-
ronde. Uiteindelijk finishten vier
spelers met 5 uit 6. Behalve Ten Her¬
tog waren dat de Hongaar Csaba
Horvath, de Oekrainse Belg Vadim
Malakhatko en Zhaoqin Peng, veel-
voudig kampioene van Nederland
en vaste kracht van En Passant dat
dit seizoen net naast de landstitel
greep.

Voor Peng was het een deja vu.
Vorig jaar was ze ook al gedeeld eer-
ste en haar prestatie oogste alom be-

WiElRENNEFi

Aliard Epping
prolongeert
MK-titel
En wederom zit het nation ale
tricot van de wielrenners 40-plus
voor een jaar om de schouders
van Allard Epping (42) uit
Utrecht. In een wedstrijd over
drieentachtig kilometer op het
wielercircuit van de Nedereindse
Berg in Utrecht, beschikte Ep¬
ping gisteren over de langste
adem.

De renner van de Utrechtse
wielervereniging De Volharding
herhaalde zijn prestatie van twee
jaar geleden. Ook in 2013 werd
Epping op 'de Berg' in Utrecht
gekroond tot Nederlands karnpi-
oen bij de veertigplussers.

Met het kampioenschap vulde
de Utrechter zijn lijst met over-
winningen dit seizoen verder
aan. In mei ging hij al als eerste
over de streep in de Ronde van
Houten en de Maartensdijkse
Acht. Het NK had een primeur:
voor het eerst streden de vrou-
wen in verschillende leeftijds-
groepen om de titel. Bij de der-
tigplussers werd de Utrechtse
Liesbeth Mollema veertiende.

wondering. De gelukzalige glimlach
sprak boekdelen.

Bij Ten Hertog regeert het gevoel.
Een speciale openingsstrategie?
„Dat is ondoenlijk in zo'n toemooi."
Hij grijnst: ,,Je kunt je voorbereiden
of gaan slapen. Pas als ik op de fiets
onderweg ben naar de speelzaal,
ben ik met de volgende partij be/.ig."
Nou is de student politicologie aan
de University College Roosevelt in
Middelburg ook niet zo geporteerd
van urenlang theoretische kennis
vergaren van openingen. Voor hem
begint een partij pas na de 'stan-
daardzetten'. Mits je die zonder al te
veel schade doorkomt. „Ik hou van
aanvallen. Hier en daar wat offeren
en dan los."

Zijn partij tegen Lombaers was

CHRIS REINDERS
ilTfi'ECHT | Van zestigers, via vijfti-
gers naar veertigers. De leeftijd van
het peloton inline-skaters was zater¬
dagavond bij de laatste wedstrijd
van het Nederlands kampioenschap
marathon voor masters op de Ne¬
dereindse Berg in Utrecht behoor-
lijk gedaald. De grijze haren die bij
de eerdere races op de dag onder de
valhelmen uitpiepten, werden tot
slot ingewisseld voor de wappe-
rende blonde manen van de nieuwe
Nederlandse kampioen masters 40-
plus: Harry Kamstra uit Hattem.

De 'jonkies' van de masters maak-
ten er zaterdagavond een zeer snelle
wedstrijd van. In amper vijf kwar-
tier werkten zij de mini tweeenveer-
tig kilometer onder de kleine wiel-
tjes weg. „Het circuit leent zich daar
ook voor," zei Martijn Jager. De
Utrechter was bijna de gehele wed¬
strijd achterin het peloton te vin-
den, maar schoot bij het luiden van
de bel voor de laatste ronde - van de
negentien - plots naar voren. Toch
reikte zijn eindsprint net niet ver ge-
noeg. Hij eindigde op de zesde plek.
Nog achter Marc Velzeboer uit Cu-
lemborg, de nummer vier in de
eindstand.

Houtenaar Wim Kwakkel, ploeg-
genoot van Jager, kwam zivaar aan-

lk houd van
aanvallen. Hier
en daar wat offeren
en dan los
-Hugo ten Hertog

wat dat betreft een juweeltje. Ten
Hertog offerde een stuk om pionnen
de ruimte geven en. rukte daarna on-
weerstaanbaar op met zijn voetsol-
daten. Bijna verontschuldigend:
„Soms gaat het helemaal mis. Maar
dit was wel een hele beste partij."

geslagen als tiende over de finish-
lijn. Het commentaar op het wed-
strijdverloop liet daarom ook even
op zich wachten. Eerst moest de te-
leurstelling worden verwerkt. „Het
is de belangrijkste wedstrijd van het
jaar voor mij. En ik voelde me ook
heel sterk. Mijn plan was om op

Om er aan toe te voegen: „Het is
niet zozeer een keuze voor schoon-
heid. Ik probeer gewoon de beste zet
te doen." Net als Lombaers had hij
ervoor gekozen zaterdagavond geen
gebraik te maken van een bye, zoals
bijna vijftig procent van het veld wel
had gedaan. De Champions League-
finale? „Ach, geef mij maar EC
Utrecht."

De stunt van het toernooi kwam op
naam van Anton Rosmuller. Hij ver-
sloeg in de tweede ronde Roeland
Pruijssers. Na vijftig jaar schaken
zijn eerste grootmeester-scalp. Zwe-
vend liep de 68-jarige Utrechter,
dichter, schrijver, wandelaar, levens-
genieter en wat dies meer zij, rond.
Een dag later poogt hij de zege, een
eehte en niet na geblunder, te rela-

negen ronden voor het einde weg te
rijden uit het peloton. Het lukte in
eerste instantie ook om samen met
Kamstra een gat te slaan. We wer¬
den echter teruggepakt. Ik heb het
daarna in de laatste ronde nog een
keer geprobeerd, maar ik ontplofte.
Het was plots helemaal op."

'Wijk aan Zee' in Utrecht?
Voorzitter Jan Jaap Janse
van schaakvereniging Paul
Keres verblikt of verbloost niet
bij de toch wat rare vraag. Het is
vergezocht, het OKU is in de
verste verte niet te vergelijken
met het vroegere Hoogovens-
schaaktoernooi, tegenwoordig
Tata Steel. Maar de snelheid
waarmee dit jaar een record
aantal van 200 inschrijvingen
werd bereikt, biedt veeL per-
spectief. „Wat mij deugd doet is
het grote aantal jonge schakers
onder de deelnemers," zegt
Janse. „Met opvallend veel
meisjes. De KNSB maakt ook
meer werk van de jeugdoplei-
ding. Gingen ze vroeger op 10,
ll-jarige leeftijd naar de club,
nu is dat bij 5,6 jaar al het
geval." De schakende kinderen
hadden het prima naar hun zin
op de nieuwe locatie van het
OKU, het Stedelijk Gymnasium
in Utrecht. Na de laatste ronde
trokken ze massaal naar het
basketbalveldje, waar een klein
balletje volstond voor een potje
voetbal, „Er was een Belgisch
gezin met drie kinderen in de
leeftijd van een jaar of tien dat
een vakantiehuisje gehuurd had.
Voor hen was het OKU een
weekendje uitje," Topschaak,
maar ook oog voor de gewone
liefhebber. Dat is de kracht van
het OKU, denkt Janse. „Mensen
komen terug en nemen dan een
maatje mee,"

tiveren. „Joh, daar houd ik me niet
meer mee be/.ig. Ik ben al zo vaak in
de krant geweest." Maar toch. Na elf
nederlagen tegen een grootmeester
had hij, ooit kampioen van de Balea-
ren en in J976 winnaar van het OKU
(!) de hoop opgegeven. Een omstan-
der keek het welwillend aan. „Na-
tuurlijk geniet Anton. Maar hij
schaakt vooral als liefhebber."

Jager was daarentegen 'zeer tevre-
den' over zijn klassering. ,,Ik ben
ook erg tevreden over mijn eind-
snelheid. Jammer genoeg twijfelden
mijn ploeggenoten bij het aantrek-
ken van de sprint en moest ik me in
gang trekken achter een ander
ploegje. En ik slaagde er daama niet
meer in om voorin te komen."

Dijon
Komende zondag wacht de vol¬
gende uitdaging voor de skatende
veertigers: het WK masters mara¬
thon inlineskaten in het Franse
Dijon. Voor Jager en Kwakkel al de
tweede Internationale wedstrijd
waar ze dit seizoen aan deelnemen.
Want ook bij het EK voor masters,
dat vorige maand in Italie plaats-
vond, stonden beiden aan het ver-
trek. 'Partners in crime', zo betitelde
Jager zijn relatie met Kwakkel in het
inline-skaten.

Na Dijon volgt de apotheose van
de regionale Mijnten inlinecup voor
masters. Jager leidt het algemeen
klassement 40-plus, Kwakkel is
daarin vierde. De Houtenaar strijdt
daarnaast ook als B-rijder in de lan-
delijke eerste divisie van het inline¬
skaten. „En dat gaat goed," zei hij za-
terdag met toch nog een heel voor-
zichtige glimlach op zijn gezicht.

Grijze wapperende haren van blonde mannen
A. tMi

m Martijn Jager vooraan in een groepje. foto marnix schmidt


