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Fedorchuk
pakt winst
Jan Bey

Schaken Q Grootmeester Sergey Fedorchuk heeft de 77ste
editie van het Daniel Noteboom weekendtoernooi op
zijn naam geschreven. De
Oekraïense nummer één van
de plaatsingslijst eindigde gedeeld eerste met Roeland
Pruijssers, maar verdiende de
titel op weerstandpunten. De
’Leidse hoop in bange dagen’ de jonge LSG-meester Arthur
Pijpers - kon Fedorchuk tot op
het laatst knap bijblijven.
Bij de start telde de organisatie
’slechts’ drie grootmeesters onder de 360 deelnemers. Toernooidirecteur Rudy van Wessel: „Ja, niet heel veel. We misten onder andere titelverdediger Benjamin Bok wegens het
Aeroflot-toernooi in Moskou.
Maar met wereldtopper Anish
Giri op zaterdag in een simultaan heeft ons toernooi meer
uitstraling dan met 10 ’gewone’ grootmeesters bij elkaar,
met alle respect natuurlijk.”
Meteen in de eerste ronde werden verrassende hele en halve
punten ingeleverd. Zo verloor
de nummer twee en toernooifavoriet grootmeester Wouter
Spoelman zijn partij van de
jonge Philidor Leidenspeler
Thijs Roorda. LSG’er Pijpers
stond na vier ronden op een gedeelde koppositie met Fedorchuk met beiden 4 uit 4.
In ronde vijf kozen Fedorchuk
en Pijpers tegen elkaar voor
een snelle remise, waardoor er
nog twee spelers konden aansluiten: grootmeester Pruijssers en de Haagse meester Floris van Assendelft. In de slotronde verzilverden beide
grootmeesters het sterkteverschil waardoor Fedorchuk en
Pruijssers gezamenlijk op 5½
punten eindigden.

Geen strenge coaches en dure pakken, maar plezier en prijzen voor iedereen bij jeugdtoernooi van Taekwondo Vereniging Leiden
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Trots op allereerste beker
Reanne van Kleef

Leiden Q ,,De laatste wedstrijd gaat
beginnen. Alle kinderen die vandaag hebben meegedaan mogen nu
alvast naar voren komen.” Voordat
sportschoolhouder Gerard van den
Berg van Taekwondo Vereniging
Leiden het laatste woord kan uitspreken, stormen ruim veertig jeugdige taekwondoka’s de mat op. Na
die laatste wedstrijd staat namelijk
de prijsuitreiking van het jeugdtoernooi op het programma en iedereen krijgt een aandenken.
In veel grote toernooien gaat het er
hard aan toe. De kinderen worden
fanatiek gecoacht en moeten zich
aan internationale regels houden.
Dat betekent ook dat de puntentelling elektronisch wordt bijgehouden en de deelnemers hoge kosten
moeten maken voor de aanschaf van
speciale voetjes, handbeschermers
en inschrijfgeld. Het jeugdtoernooi
dat zondag aan de Pieterskerkgracht wordt afgewerkt, kent een
heel andere opzet. ,,De kinderen

moeten vooral plezier hebben”, vertelt Van den Berg. ,,We houden het
juist laagdrempelig zodat de deelnemertjes enthousiast worden voor
de sport, in aanraking komen met
wedstrijden en werken aan hun zelfvertrouwen.” De deelname is gratis
en de kleine poules zijn zo ingedeeld dat iedereen een kans maak en
ook bijna iedereen met een prijs
naar huis gaat. Zelfs degenen zonder ereplaats krijgen een aandenken
om in de slaapkamer neer te zetten.

Drie sportscholen
Aan het toernooi doen 45 taekwondoka’s tussen de vijf en vijftien jaar
oud van drie sportscholen mee. De
andere scholen zijn die van Marcel
van der Poel uit Roelofarendsveen
en van Peter Onderwater uit Voorhout. De kinderen zijn verdeeld
over elf poules en onderling spraken
de scholen af wat de beste indeling
zou zijn.
Wanneer voormalig toptaekwondoka Aad van der Luit op de mat wordt
geroepen voor de prijsuitreiking, is

Taekwondoka’s
werken aan
zelfvertrouwen
te zien dat het wel goed zit met het
enthousiasme van de kinderen. Hun
ogen glunderen als de ene na de andere naar voren wordt geroepen om
een beker in ontvangst te nemen en
deze vervolgens stralend aan het publiek te laten zien. Een enkeling kan
de tranen toch niet bedwingen als
een broertje of zusje een grotere beker krijgt. Want hoewel het een
vriendschappelijk toernooi is, is er
fanatiek om de prijzen gestreden.
Steven Ouwehand is bij Taekwondo
Vereniging Leiden de trainer van de
kinderen. ,,De meeste kinderen vinden het toch wel erg spannend,
maar ze doen het heel erg goed. Voor
veel van hen is het de eerste wed-

strijd en dat is toch wel eng. Maar
het is goed om te leren omgaan met
spanning. Niet alleen in de sport,
maar ook in het dagelijks leven.”

Spannend
Spannend vindt de zevenjarige Angel Bot uit Roelofarendsveen het
ook. Vandaag is tenslotte haar allereerste wedstrijd. Vol trots vertelt ze
over de eerste beker die ze ooit heeft
gewonnen. ,,Die komt op mijn kamer te staan!” Dat ze in een poule
van twee op de tweede plaats is geeindigd, maakt het enthousiaste
meisje niet uit. Ze weet wel precies
te vertellen wat er beter kan: ,,Ik had
haar meer op het pantser moeten raken, maar ze was gewoon iets beter.”
Volgens Van den Berg en Ouwehand
is het een zeer geslaagde dag geweest. ,,We hebben veel enthousiaste kinderen en ouders gezien. Dat is
het belangrijkste, dat ze het naar
hun zin hebben. En het is ook altijd
weer geweldig hoeveel vrijwilligers
van onze eigen sportschool aan dit
soort evenementen meewerken.”

Gemini/K. hoopt na zege op ommekeer
Welmoed de Lang
sportredactie@leidschdagblad.nl

Voorschoten Q In meerdere opzichten zou de wedstrijd tegen Irene
voor volleybalteam Gemini Kangeroes een keerpunt kunnen zijn. Na
drie nederlagen boekte de koploper
namelijk eindelijk weer eens een zege: 3-2. Het was weliswaar tegen de
nummer laatst en de opponent werd
pas diep in de vijfde set (18-16) afgeschud, maar toch gloort er weer
hoop bij de derdedivisionist.
Na de explosie van vreugde na de tot
het einde toe spannende vijfde set,
balde Robin Kalmeijer even na afloop nog een keer zijn vuisten. Hij

hoorde dat nummer twee NOVO
had verloren, evenals concurrent Vives een dag eerder. Het geeft Gemini
Kangeroes wellicht dat extra zetje
dat het nodig heeft richting het
kampioenschap.
,,Ondanks de moeizame overwinning presteren we dit weekend toch
nog beter dan onze concurrenten”,
meende Kalmeijer. ,,Ik denk oprecht
dat deze overwinning ons gaat helpen om uit deze dip te komen.”
Dat is nodig ook, want de voorsprong op de naaste concurrenten
nam de laatste weken af. Bij de Voorschotenaren begon het net voor de
winterstop te haperen. Daarna volgden verliespartijen tegen de nummers vier, drie en twee: Cito, Vives
en NOVO (regionale beker). Train-

ster Rieneke Wielenga koos daarom
zaterdag voor een omzetting, waarbij Kalmeijer van aanvaller spelverdeler werd. ,,Dat heb ik eerder bij
een andere club ook gespeeld, dus
heel gek is het niet. Pim Mossel is
normaal onze spelverdeler, maar de
trainster wilde eens wat anders te
proberen.”
De omzetting pakte in de eerste set
ook uitstekend uit en met de 25-10
leek het voor Gemini/K. een korte
wedstrijd te worden in De Vliethorst. ,,Alleen zij gingen minder
fouten maken en wij meer”, zag Kalmeijer, die met zijn ploeg pardoes
met 19-25 en 18-25 klop kreeg.
Pas toen Mossel in de vierde set zijn
oude positie als spelverdeler weer
innam, keerde het tij. ,,Ja, het pakte

goed uit om Pim weer terug te zetten”, erkende Kalmeijer. ,,Alsof we
onze draai weer vonden. We kregen
langzaam ons vertrouwen terug.”
De vierde set werd vervolgens met
25-18 gewonnen, waarna dus nog
een bloedstollende vijfde volgde.
Gemini/K. kreeg de ploeg uit Bilthoven pas in extremis en na vijf matchpoints op de knieën.
Kalmeijer: ,,Irene is ook geen gemakkelijke tegenstander. Het enige
dat je kan doen tegen zo’n team is
verliezen. Toch is het lekker dat je
van een 1-2 achterstand terugkomt
en die wedstrijd alsnog uit het vuur
sleept. En lekker dat we na weken
eindelijk weer eens een pot winnen.”
Gemini/K. heeft nu evenveel punten

als NOVO en Vives, maar heeft nog
wedstrijd tegoed. De 25-jarige Kalmeijer, die in januari nog derde
werd op het NK indoor beachvolleybal, vindt dat zijn ploeg ook de
sterkste van de derde divisie is. ,,Wij
hebben nog een jong team, maar
spelen al wel jaren samen, dat helpt.
Ik ben er ook van overtuigd dat we
ook in de tweede divisie makkelijk
mee zouden kunnen.”
De Voorschotenaren bewezen dit
seizoen in bekerwedstrijden inderdaad ook eerste- en topdivisionisten
te kunnen verslaan. ,,Ik hoop daarom ook dat dit voor ons een tijdelijk
dipje was. Onze doelstelling is kampioen worden en dat staat nog
steeds. En we staan ook nog steeds
bovenaan, dus waarom niet?”

