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SPORT deze week
Routinier Veenis
slaat terug
SLIEDRECHT - In de tiende

ronde van de interne competitie van Schaakvereniging Sliedrecht heeft Jan
Veenis laten zien dat hij het
schaken nog niet verleerd
is. In een uitputtende partij
wist hij in het eindspel toe
te slaan tegen Henri Hartog.
De kansen gingen over en
weer, maar erelid Veenis
bleef opletten en kon in tijdnood toeslaan. Aan de top
veranderde er niet veel. Peter van den Bergh won zijn
10e partij op rij en dit keer
was het Peter Vis die geen
vuist kon maken tegen de
clubkampioen, al bleek in
de analyse dat Vis een betere voortzetting had kunnen spelen met ook betere
kansen. Kees Wessels en
Niels Mijnster konden een
plaats in de ranglijst stijgen.
Wessels won verrassend
van teamgenoot Wim Pool.
Volgens Wessels was het zo
spannend dat hij niet meer
durfde te kijken. Gelukkig
deed hij dat wel en wist hij
de winnende zetten te vinden. Niels Mijnster had een
zware dobber aan Martijn
Stoker, die nog steeds zijn
doel voor dit seizoen, boven
broer Joost eindigen, probeert te volbrengen. Helaas
voor Martijn moest hij zijn
meerdere erkennen in Niels
en blijft hij iets achter op
zijn broer. André van Dieën
en Michiel van den Berg
speelden weer tegen elkaar
en opnieuw wist Van Dieën
te winnen.

Meer uitdaging in nieuw jaar
Bijna vijf jaar geleden
maakte de 14-jarige
Jolanda Vermeulen de
overstap van volleybal
naar badminton. Van die
keuze heeft ze nog geen
moment spijt gehad. “Ik
was er niet meteen goed
in, maar vond het wel
meteen een leuke sport.
En na een tijdje merkte ik
verbetering.”
Door Yvonne Dombrakis
SLIEDRECHT - De progressie
die Jolanda boekte, leverde
haar al heel wat winstpartijen en prijzen op. Samen
met Sharona Niesert, Noah
Plazier, Tim van Zanten en
Noah ’t Jong speelt ze namens Shuttle Up competitie
binnen de regio zuidwest.
“Dat gaat heel goed. We zaten in de categorie ‘onder 15
jaar’. Dat was eigenlijk iets
te makkelijk voor ons, want
de 10 competitiewedstrijden wonnen we allemaal.
Meestal ook nog eens met de
maximale score; 8-0.”
Begin volgend jaar zal een
stuk uitdagender worden,
want dan komt het team
van Jolanda uit in de categorie ‘onder 17 jaar’. “Ik
verwacht dan een stuk meer
tegenstand. Dat is juist leuk,
daar word je zelf uiteindelijk alleen maar beter van.”
Het dubbelspel is Jolanda’s

Jolanda Vermeulen: “Het enkelspel is ook leuk, maar door te dubbelen is badminton voor mij
ook een echte teamsport.”

Shuttle Up is een club met ongeveer 150 leden. De doelgroep is breed, want de pijlers zijn competitie, recreatie,
jeugd, aangepast badminton en 55+. Op vrijdag 27 december is Shuttle Up traditioneel de organisator van het
SchoolBadmintonToernooi. Basisschoolleerlingen uit de
groepen 5 tot en met 8 mogen hier aan meedoen.

favoriete onderdeel. “Het
enkelspel is ook leuk, maar
door te dubbelen is badminton voor mij ook een echte
teamsport. Dat spreekt mij
aan.” Op donderdagavond
traint Jolanda sowieso en
vaak doet ze ook mee aan de
optionele mogelijkheid van

vrij spelen op de maandagavond. “Maar het leukste
zijn toch echt de wedstrijden. Tijdens het jaarlijkse
jeugdtoernooi in Hardinxveld-Giessendam werd ik
twee keer eerste; in het gemengd dubbel met Tim en
in het meisjes dubbel met

Sharona. Dat was een mooi
toernooi.” Sportiviteit zit
wel in de genen van Jolanda,
die uit een actief gezin komt.
“Mijn broer doet onder meer
aan judo en mijn zus heeft
op karate gezeten. Mijn ouders hebben ook een voorliefde voor vechtsporten
en volgens mij hebben zij
elkaar op de judomat leren
kennen. Toen ik klein was,
heb ik ook eens meegedaan
tijdens oefendagen. Maar ik
had er niet veel geduld voor,
al dat geduw en getrek. Ik
geef de voorkeur aan badminton.”

Felle strijd
GIESSENBURG - De 10e ronde

van de interne competitie
bij schaakclub De Giessen
en Linge werd gekenmerkt
door felle strijd. Eddy Korevaar haalde een oude variant van het Slavisch van stal
waarmee tegenstander Tim
Schakel niet goed raad wist.
Gevolg was groot tot in een
bepaalde fase van de wedstrijd zelfs zeer groot voordeel voor Eddy, maar Tim
verdedigde zich taai en ging
vol voor de felbegeerde remise. Dit lukte, in het eindspel
moest Eddy zich uiteindelijk schikken in een puntendeling. Jaco Vonk beschikte
in zijn partij tegen Louis
Rutgers over groot voordeel.
Door eigen aarzelend optreden maar zeker óók fel
verzet van zijn tegenstander
slaagde hij er ditmaal niet in
om de partij definitief naar
zijn hand te zetten. In de
tijdnoodfase zette Louis een
scherpe tegenaanval in die
resulteerde in een gecompliceerde stelling waarbij
beiden nauwkeurig moesten
spelen om niet het deksel op
de neus te krijgen. Uiteindelijk – toen het voor beiden
seconden werk werd om de
tijdcontrole te halen – werd
tot remise besloten. Het lijkt
erop dat dit seizoen sprake
is van een nivelleringslag.
Slaagden zowel Jaco als Tim
er vorig seizoen nog in om
ook de moeilijke partijen te
winnen, nu ziet de concurrentie de kans schoon om
daadwerkelijk bij hen iets te
halen.

