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Titel Robbin Neeft

Wereldwijd problemen oplossen
op slotdag Tata schaaktoernooi
van onze verslaggever

- Op de slotdag
van het Tata Steel schaaktoernooi, zondag 29 januari, wordt
in Wijk aan Zee het ’International Solving Championship (ISC)’
gehouden.

WI J K AA N Z E E

Op verschillende plekken in de
wereld lossen tegelijkertijd oplossers schaakproblemen op. In
2011 deden ruim tweehonderd
oplossers uit 28 landen mee en
was grootmeester John Nunn de
winnaar. Nunn, drievoudig winnaar van het Hoogovenstoer-

nooi, probeert zijn titel te verdedigen in De Moriaan. Hij neemt
het op tegen andere sterke grootmeesters als Piotr Murdzia, de
aanvoerder van de wereldranglijst van probleemoplossers, Dolf
Wissmann, de Nederlandse oplosser met de hoogste rating en
Oleg Pervakov, wereldkampioen
in het componeren van studies.
Het ISC wordt in twee categorieën georganiseerd. De eerste
categorie is voor ervaren probleemoplossers.
Het ISC bestaat uit twee ronden. In elk daarvan dienen zes
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van een medewerker

- Robbin Neeft heeft
zijn Zaanse titel in het jeugdschaken deze week met succes
verdedigd. Hij moest alle zeilen
bijzetten om weer kampioen te
worden, pas na een barrage hield
hij Christopher Blees achter zich.
ZAAN DAM

problemen opgelost te worden
(tweezet, driezet, meerzet, studie, helpmat en zelfmat). De
tweede categorie is bestemd voor
beginnende oplossers. Daarin
vier problemen per ronde, waaronder twee tweezetten. Deelname is gratis. Tussen 10.30 en 10.45
is de registratie van de deelnemers. De eerste ronde begint om
11 uur en de tweede ronde gaat
om 13.30 uur van start. De prijsuitreiking is rond 17 uur.
Aanmelden kan tot 25 januari
via jc.uitenbroek@kpnplanet.nl
onder vermelding van ’ISC2012’.

Ook achter de nummer één en
twee in de hoogste leeftijdsgroep
A/B was het spannend, uit een
barrage tussen drie schakers rolde Jelle Groot als nummer drie
uit de bus. In de C-categorie (tot
en met geboortejaar 1998) maakte Raymond Mastenbroek zijn
favorietenrol waar. Met vijf over-

winningen en twee remises hield
hij Timothy Blees en Hessel
Braat achter zich.
De titel in de D-categorie (tot
en met 2000) ging naar Younes
van Nieuwenhuizen, voor Tije
Schut en Boris van Ginkel. Peter
van Putten was bij de jongste
leeftijdsgroep E (tot en met 2002)
met 8,5 punten uit negen partijen veruit de beste. Gilian Honkoop en Noa Disbergen volgden
op gepaste afstand. In totaal namen vijftig jeugdige schakers
deel aan de Zaanse kampioenschappen, die in denksportcentrum Boko in Zaandam werden
gehouden.

waterpolo

Bekerwedstrijd
Alliance/Nereus

Robbin Neeft (links) en Christopher Blees.
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Casper Capel (20) na acht jaar tussen de talenten van Amsterdam Pirates weer op de heuvel bij Cromtigers

’Ik wist al dat ik ooit ging terugkeren’
zin. ,,Ik ben nu tweedejaars
ergotherapie. Dat vind ik zo
leuk, dat ik er volledig voor wil
gaan. Het gaat samen met het
honkballen, maar ik wil meer.
Ik ben niet van de zesjescultuur,
ik wil hoge cijfers scoren.’’
Hoewel het sporten voor hem
iets vrijblijvender wordt, weet
Capel dat het niveau bij het
naar de eerste klasse gepromoveerde Cromtigers ook pittig is.
,,We zitten in een leuke, maar
ook zware poule. Ik hoop dat
we ons weten te handhaven.
Het zal in elk geval een gezellig
jaar worden, verwacht ik.’’

door robert berkeley

- Na meerdere
landskampioenschappen
met diverse jeugdteams
van de Amsterdam Pirates,
waarvan de laatste titel
afgelopen jaar met de rookies veroverd werd, vindt
Casper Capel het mooi geweest. De 20-jarige pitcher
is na acht jaar terug bij
Cromtigers en morgen
werkt hij met het honkbalteam uit Krommenie de
eerste training van het
nieuwe seizoen af.
KROM M EN I E

Charles Urbanus

Door de jaren heen werd Capel
regelmatig gebeld door vrienden van Cromtigers. Wanneer
hij nou eens terugkwam. ,,Ik
antwoordde altijd: ik zie het
wel. Dat ik ooit weer hier zou
gaan honkballen wist ik wel, de
club zit in mijn hart gesloten en
ik ben altijd niet-spelend lid
gebleven.’’ Deze zomer hoefde
hij niet gebeld te worden. Hij
liet zelf weten dat hij graag
weer bij Cromtigers aan de slag
wilde, de club in zijn woonplaats waar zijn broer Victor (18)
bij de junioren speelt en vader
Fred in het softbalteam.

Ergotherapie
Zijn keuze heeft met meerdere
factoren te maken, vertelt Capel. ,,Ik heb andere belangen.
Voorheen ging mijn sport voor
alles, nu vind ik mijn studie
ergotherapie belangrijker. En ik
wil meer tijd met mijn vriendin
doorbrengen. Bij Cromtigers zal
ik ook meerdere keren per week
trainen, maar kan ik wat makkelijker een keertje afzeggen.
En het scheelt erg dat we maar
één wedstrijd in het weekend

Casper Capel: ,,Studeren gaat samen met het honkballen, maar ik wil meer. Ik ben niet van de zesjescultuur, ik wil hoge cijfers scoren.''
spelen, bij de rookies van Pirates waren dat er altijd twee. Op
vrijdag én zondag.’’
Bovendien nam gedurende

het afgelopen seizoen het plezier in het honkballen af. Hij
ergerde zich aan ploeggenoten,
miste de teamspirit. ,,Ik begon

De Club neemt Maxifit over op
industrieterrein in Assendelft

het jaar met volle inzet, maar ik
ben een teamspeler en merkte
dat iedereen voor zichzelf speelde. Honkbal is voor mij altijd

een hobby geweest, ik weet dat
je er niet je geld mee kunt verdienen. Je ziet zat jongens die
er vol voor gaan en vervolgens
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hun opleiding niet afmaken.’’
Hij deed voorheen de studie
aviation (vliegtuigbouwkunde,
red.) maar had het niet naar zijn

Spijt van zijn jaren bij de Pirates heeft hij zeker niet. Hij is er
een veel betere honkballer geworden en onder meer enkele
jaren gecoacht door Charles
Urbanus, een grootheid in het
nationale honkbal. Een hoogtepunt was toen hij, na enkele
jaren waarin hij er dicht tegenaan zat, in 2009 werd geselecteerd voor Jong Oranje. Met dat
team - onder leiding van huidig
bondscoach Brian Farley - won
hij zilver op het EK in Duitsland. ,,Ik mocht zeven innings
pitchen tegen Slowakije. Was
super om mee te maken.’’ Het
was zijn laatste jaar als international, daarna was hij met zijn
achttien jaar te oud.
Waar veel talentvolle spelers
extra gemotiveerd zijn na het
zien van het Nederlands team
dat WK-goud veroverde, gaat
dat voor Capel niet op. De
Krommenieër is geen stereotype
honkballer die leeft voor die
sport en alles op de voet volgt.
,,Nee hoor, sterker nog: ik kijk
nauwelijks naar honkbal. Om
zelf te doen vind ik het prachtig, maar ik zou nog geen tien
namen kunnen noemen van
spelers in de Major League.’’

’Ik vind het een hele eer dat ik hiervoor ben geselecteerd’

Dani van der Moot in Oranje -15

van een medewerker

- Maxifit in Assendelft is eind vorig jaar verkocht
en gaat verder als De Club. Maxifit Wormer blijft bestaan. Het
nieuwe sportcentrum aan de Industrieweg houdt volgende
week zaterdag 14 januari een
open dag. Van 9 tot 14 uur kan iedereen een kijkje komen nemen.

door peter beudeker

ASSEN DELFT

Vanaf deze maand wordt er een
nieuwe koers gevaren, laat Thea
Gabetti namens het nieuwe managementteam weten. ,,Met
meer cardio-apparatuur, een ruimere krachtafdeling, fris schilderwerk, enkele verbouwingen
en tv-schermen is de boel al behoorlijk opgefleurd.’’
De Club werkt vanaf februari
samen met vechtsportaanbieder
Seinchin. Leden kunnen met één
abonnement zowel fitness en
groepslessen als vechtsportlessen volgen in het centrum. ,,Het

- Dani van der
Moot is geselecteerd voor het
nationaal voetbalteam onder
15 jaar. De 14-jarige Zaandammer is de enige Noord-Hollander in de ploeg van bondscoach Edwin Petersen. ,,Ik
vind dit een hele eer.’’
ZAAN DAM

Sporters en medewerkers van De Club in Assendelft.
afgelopen jaar is de samenwerking ons erg goed bevallen. Wij
maken op deze manier vecht-

EIGEN FOTO

sport voor steeds meer mensen
toegankelijk’’, aldus Chris Tammes, eigenaar van Seinchin.

SPORTINFO
BOWLEN
Maandag Vroege League: Pointers-Wrekers
1-4, Best Choice-Kramer & Boon 1-4, Westend-Pin ’87 2-3, Trained to Kill-Rietvink
Nelson 0-5. Hoogste game heren: Jerry
Jahn 251. Hoogste serie heren: Marco Lammers 631. Hoogste game dames: Rosella
Aru, Chantal Rietvink 205. Hoogste serie
dames: Chantal Rietvink 524. Hoogste
teamgame: Westend 866. Hoogste teamserie: Pin ’87 2301. Stand: Kramer & Boon
56-19, Westend 54-21, Pin ’87 52-23, Rietvink Nelson 45,5-29,5, Trained to Kill 33-42,
Wrekers 28-52, 4 Pinten 26,5-48,5, Best
Choice 25-50, Pointers 20-55.
Maandag Late League: Bucks-Westerspoor
2-9, Mail-Kogers 0-11, Hans/Dave-Strikers
6-5, Gappies-Marvins 8-3. Hoogste game
heren: Marco Lammers 277. Hoogste serie
heren: Marco Lammers 871. Hoogste game dames: Ingrid Kelder 207. Hoogste serie dames: Ingrid Kelder 721. Hoogste
teamgame: Gappies 481. Hoogste teamserie: Gappies 1631. Stand: Gappies 148,538,5, Marvins 140,5-46,5, Westerspoor 9493, Kogers 90-97, Hans/Dave 80,5-106,5,
Bucks 80-107, Strikers 66,5-120,5, Mail 45142.

Dinsdag Vroege League: Rovers-Fans Wolter
Kroes 4-1, Puntjes-Underdog 2-3, JokersBAO 5-0, Gigantjes-Bedrock Bowlers 1-4.
Hoogste game heren: Steven Asselman
236. Hoogste serie heren: Steven Asselman 692. Hoogste game dames: Milja van
Leeuwen 197. Hoogste serie dames: Elly
Willemsen 557. Hoogste teamgame: Jokers 773. Hoogste teamserie: BAO 2157.
Stand: Rovers 46,5-28,5, Bedrock Bowlers
43-32, Jokers 42,5-27,5, Underdog 39-31,
Fans Wolter Kroes 38,5-31,5, BAO 35-35,
Puntjes 30,5-39,5, Pinfall 24-46, Gigantjes
23-47.
Dinsdag Late League: Perla-Friends 5-7, Nelson-Van Ingen 5-7, Headpins-A1 Team 3-9,
Reserves-Daltons 11-1. Hoogste game heren: Marcel Olof 229. Hoogste serie heren:
Jan Schrik 622. Hoogste game dames: Joyce de Ruiter 185. Hoogste serie dames: Joyce de Ruiter 524. Hoogste teamgame: Reserves 602. Hoogste teamserie: Reserves
1756. Stand: Reserves 101,5-66,5, A1 Team
99-69, Nelson 93-75, Perla 85,5-94,5, Daltons 83,5-96,5, Friends 83-85, Van Ingen
77,5-90,5, Pin Shooters 73-83, Headpins
68-100.
Woensdag League: Sky-Iweb 3-15, De Haan-

Team 9 4-14, De Langen-Strikers 2-16, Rietvink-5 ½ Ons 6-12. Hoogste game heren:
Rik Nap 280. Hoogste serie heren: Martin
Snelting 896. Hoogste game dames: Chantal Rietvink 201. Hoogste serie dames:
Chantal Rietvink 723. Hoogste teamgame:
5 ½ Ons 673. Hoogste teamserie: 5 ½ Ons
2580. Stand: 5 ½ Ons 208,5-61,5, Rietvink
176,5-75,5, Sky 146,5-123,5, Iweb 139,5112,5, Team 9 119,5-132,5, Sylvester 114138, De Langen 89,5-162,5, De Haan 84,5167,5, Strikers 74,5-177,5.
Donderdag League: Zaanstad-Innuendo
10-5, Pink Elephant-MES(scherp) 6-9, Tosti
Boys-Strike Force 11 10-5, BaanbrekersOne & Two 14-1, Schrikdraad-JSF 5-0.
Hoogste game heren: Marvin Bos 259.
Hoogste serie heren: Marvin Bos 937.
Hoogste game dames: Marcella van der
Meer 216. Hoogste serie dames: Elly Willemsen 734. Hoogste teamgame: Tosti
Boys 658. Hoogste teamserie: Tosti Boys
2495. Stand: Tosti Boys 184-71, Baanbrekers 183-72, Strike Force 11 176,5-68,5, JSF
159-96, Innuendo 139-116, Zaanstad
119,5-125,5, Schrikdraad 115,5-139,5, One
& Two 89-166, Pink Elephant 51,5-203,5,
MES(scherp) 48-207.

De jonge Zaandammer blijft
bescheiden en nuchter. Toch
mag hij trots zijn. De selectieprocedure begon met ruim
honderd voetballers in deze
categorie. Na enkele selectiewedstrijden en twee meerdaagse sessies op het KNVB-sportcentrum in Zeist bleven er uiteindelijk zeventien over. Opmerkelijk is dat hierbij geen
Ajacieden zitten. Deze ploeg is
te jong voor Europese en wereldkampioenschappen. In april
staat een oefenduel tegen Turkije (plaats onbekend) op het
programma. Daarna volgt een
interland in en tegen Duitsland.
Dani van der Moot is qua
leeftijd een C-junior, maar
speelt bij AZ in de B2. De Alkmaarders doen voor het eerst
met dit team mee aan de competitie. De ploeg staat bovenaan
in de derde divisie met Zaanse
tegenstanders OSV, KFC en
Hellas Sport. De eerste elf duels
werden allemaal gewonnen. De
laatste wedstrijd voor de winterstop bij FC Den Helder ging
met 4-3 verloren. ,,Voetballend
kon die ploeg het niet bijbenen’’, constateerde Dani. ,,Toen
grepen ze alles aan om ons spel
te ontregelen. Alle ballen werden over het hek geschoten en
het duurde steeds lang voordat
die trainer een reservebal het
veld inrolde’’, vertelt de spits,
die 21 keer trefzeker was. ,,Voor
ons is het zaak om het eigen
spel te blijven spelen. Aanvallend en dominant. Op zich is
het logisch dat we 95 procent
van onze wedstrijden winnen.
We trainen zeven keer per

De waterpolosters van Alliance/
Nereus ontvangen vanavond om
20.15 uur in De Slag voor de
beker het sterke ZVL uit Leiden.
Voorafgaand aan deze ontmoeting is er een oefentoernooi van
de mannen van de Zaandamse
combinatieclub. Alliance/Nereus, koploper in de tweede
klasse, kan daarin alvast testen
wat er bij een eventueel kampioenschap volgend seizoen te
halen valt. Tegenstanders zijn
subtoppers in de eerste klasse
De Robben en De Zijl 2, evenals
tweedeklasser BZ&PC. Het
toernooi duurt van 14.30 tot
19.25 uur.
Morgen houden Alliance en
Nereus vanaf 14 uur in clubhuis
De Binding aan de Bristolroodstraat een nieuwjaarsreceptie. ’s
Ochtends wordt vanaf 8.45 uur
in De Slag het Oliebollentoernooi gehouden.

tennis

Prins moeizaam
voorbij Geuke
TVA’er Simon Prins heeft met
moeite de laatste vier bereikt
van het herenenkel 3 op het
Kersttoernooi in tenniscentrum
Wormerveer. De Assendelver
sloeg in een uur tijd Barry Geuke met 9-7 van zich af. Aan de
andere kant van het schema
kende Joris Heerooms minder
moeite met Sander van Zonneveld: 11-6. Heerooms krijgt vanmiddag in de halve finale te
maken met Krommenieër Nikander Damianos, die met 10-5
van Nick Nota (Cromme Bal)
won. Damianos verruilt in de
komende voorjaarscompetitie
KLTV voor TVA.

schaatsen

Floris geplaatst
voor selectie NK
Manon Floris (15) uit Wormer
heeft zich geplaatst voor de
regioselectie voor het NK allround voor junioren. Vandaag
rijdt de B-juniore van STG
Zaanstreek de 500 en 3000
meter in Utrecht en morgen
volgt de afsluitende 1500 meter
in Den Haag. De beste acht
schaatsers plaatsen zich rechtstreeks voor het NK, vier op
basis van het eindklassement en
vier op basis van de sleutelafstand, de 1500 meter. Het NK
allround wordt van 3 tot en met
5 februari in Alkmaar verreden.

wielrennen

Supportersclub
Terpstra in Ahoy
De Zaanse profwielrenner Niki
Terpstra heeft een eigen supportersclub, die aanstaande
dinsdag met een touringcar
naar de slotdag van de Zesdaagse van Rotterdam in Ahoy gaat.
Er zijn nog plaatsen beschikbaar in de bus, die om 17.30 uur
vanaf station Krommenie/Assendelft vertrekt. Voor 42,50
euro kunnen supporters met de
bus mee, krijgen ze een entreekaart en een ’Terpstra-Keisse
sjaal’. Aanmelden kan per email: terpstrakeisse@live.nl.
Niki Terpstra neemt met Iljo
Keisse deel aan de Zesdaagse en
is niet de enige Zaankanter: ook
Assendelvers Yoeri Havik en
Danny Stam doen samen mee.
Tijdens deze laatste avond
wordt afscheid genomen van
Stam, die zijn laatste Zesdaagse
in Nederland rijdt.

voetbal

Jorgen Heurter
blijft bij BOL
De Zaanse trainer Jorgen Heurter gaat na de zomer zijn derde
seizoen in bij voetbalvereniging
BOL in Broek op Langedijk.
Heurter heeft zijn contract
verlengd, met bovendien een
optie voor een vierde jaar. Vorig
jaar werd BOL in het eerste
seizoen onder zijn leiding kampioen in de derde klasse en in
de tweede klasse staan de Broekers momenteel tiende.

verkiezing

Dani van der Moot droomt van de Champions Leaguefinale.
week. Ons doel is zo snel mogelijk kampioen worden. Daarna
hoop ik nog wat wedstrijden
met de B1 te kunnen spelen. Ik
heb al tegen Feyenoord en Roda
meegedaan met dit team, dat in
de eredivisie speelt. Heel leuk.’’
Dani is bezig aan zijn vierde
seizoen bij AZ en heeft het naar
zijn zin. ,,Het is een gezellige
club, waar ik me thuisvoel. Ik
speel met leuke jongens en de
trainers zijn prima. Daar leer je
echt wat van.’’ Hij combineert
het voetbal met een opleiding
aan Willem Blaeu, een scholengemeenschap die gericht is op
sporters. Elke morgen om zeven
uur wordt hij opgehaald met
een busje. Twaalf uur later
keert hij terug in Zaandam. Het
huiswerk is dan klaar, al moet
hij soms nog leren voor toetsen.

Dani begon op 4-jarige leeftijd met voetballen bij Hellas
Sport in zijn woonplaats en
bleef daar tot zijn tiende. Die
zes jaar noemt hij de leukste
tijd. ,,Ik heb veel plezier gehad,
lekker dollen met de jongens.
Daar hoefde je nog niet echt te
presteren. Ik heb geluk gehad
met goede lichtingen en trainers. Ruud Smit heeft me een
paar jaar getraind en me alle
basistechnieken bijgebracht.’’
De talentvolle Zaandammer
heeft als E-pupil een seizoen in
de D2 van Volendam gespeeld.
Het eerste halfjaar ging het
prima. Nadat hij in de winterstop met AZ afsprak na het
seizoen naar Alkmaar te gaan,
werd het minder leuk. ,,Dat
accepteerden ze niet in Volendam. Ik heb gewoon getraind,

Ruim vierhonderd
keer gestemd
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maar zat steeds op de bank. Ik
mocht alleen af en toe vijf minuten invallen. Volendam had
er geen moeite mee als ik naar
Ajax was gegaan. Daar had die
club een samenwerkingsverband mee. Ik heb in Amsterdam
een selectiewedstrijd gespeeld,
maar nooit meer wat gehoord.’’
Vorig jaar toonde Ajax weer
interesse en heeft hij een paar
keer met de landskampioen
gesproken. ,,Ik ben heel netjes
behandeld, maar besloot bij AZ
te blijven. Ik heb in Alkmaar
ook wat opgebouwd.’’
Hoe ver Dani kan reiken als
voetballer, is moeilijk te voorspellen. Hij heeft wel een
droom. ,,Ik zou het prachtig
vinden om een keer mee te doen
in de finale van de Champions
League.’’

Er wordt flink gestemd op de
genomineerden bij de Zaanse
sportverkiezingen van Dagblad
Zaanstreek. Gistermiddag stond
de teller al op ruim vierhonderd
stemmen en vooral in de categorie sporttalent gaat het hard.
Tot en met 31 januari kunnen
lezers hun stem uitbrengen per
e-mail naar sport.zaan@nhd.nl.
Genomineerd zijn, sportman:
Robin Koenders (kano), Ramon
Sinkeldam (wielrennen) en Erik
de Vries (korfbal). Sportvrouw:
Roxanna Detering (korfbal), Jill
Holterman (atletiek) en Iris
Lemmen (judo). Sportploeg:
DTS (wielrennen), KZ (korfbal)
en Zaanstad (volleybal). Trainer:
Martin Fennema (volleybal),
Frank van Leeuwen (honkbal)
en Warner Salomons (judo).
Talent: Walter Kalf (kano),
Celine Langrenez (judo) en
Menno Vloon (atletiek).

