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Armstrong blij dat hij
terug in peloton is

• Succesvol WK voor Chinese rijdsters van bondscoach Van de Lende

adelaide – Lance Armstrong heeft
gisteren zijn rentree in het peloton
gemaakt. De Amerikaanse renner finishte in het criterium van de Tour
Down Under als 64ste in de grote
groep. De winst na 51 kilometer
ging naar de Australiër Robbie McEwen. De eerste etappe van de Tour
Down Under begint morgen. Armstrong, zevenvoudig winnaar van de
Tour, bekende na afloop behoorlijk
nerveus te zijn geweest. „Ik ben blij
dat dit achter de rug is”, zei hij. „Ik
was toch wel een beetje ongerust
over hoe het zou gaan. Een criterium is ook niet echt mijn ding, maar
ik heb genoten.”

Op 1000 meter
kan Boer mee
met wereldtop

Shorttrackers halen
twee medailles op EK
turijn – De Nederlandse shorttrackers hebben aan de EK in Turijn
twee medailles overgehouden. Beide plakken werden gehaald met de
teams. De mannenploeg won zilver,
de vrouwen brons. Individueel was
Niels Kerstholt de beste Nederlander met de zevende plaats in het
eindklassement. De Utrechter, vorig
jaar nog goed voor zilver, haalde finales op de 1500 en 1000 meter en
plaatste zich daarmee voor de superfinale, waarin hij als zevende
eindigde. Kerstholt gaf zich met het
oog op de ploegfinale niet volledig
op de laatste afstand.

Gerco Schröder tweede
in Grote Prijs van Leipzig
amsterdam – Gerco Schröder is op
het concours hippique van Leipzig
als tweede geëindigd in de Grote
Prijs, tevens een kwalificatiewedstrijd voor de wereldbeker. De
Twentse springruiter bleef met de
hengst Pennsylvania ook foutloos
in de barrage, maar hij was net niet
snel genoeg om de Ierse amazone
Jessica Kürten van de hoofdprijs af
te houden. Albert Zoer liet ziet dat
hij nog altijd Okidoki een voortreffelijke combinatie met Okidoki
vormt. De Drent eindigde met de
ruin, waarvoor verscheidene miljoenen zijn geboden, als vierde.

Teleurstellend EK voor
bobsleeër Van Calker
st. moritz – Bobsleeër Edwin van
Calker heeft een teleurstellend Europees kampioenschap afgewerkt.
Hij bleef in St. Moritz met de viermansslee op dertiende plaats in de
wereldbekerwedstrijd en de elfde
plaats in het EK-klassement steken.
Vorige week haalde Van Calker met
zijn broer Arnold, Sybren Jansma
en Arno Klaassen nog het podium
bij de wereldbekerwedstrijd in Königssee. In de wedstrijd van de
tweemansbob belandde Van Calker
met Jansma ook in de achterhoede
met de zeventiende plaats. De bobsleeteams gaan de oceaan over voor
wedstrijden in Canada en de VS.

Tilleman beste allround
biljarter van Nederland
haarlo – Henri Tilleman mag zich
de beste allround biljarter van Nederland noemen. De Drontenaar
onttroonde in de finale van het Nederlands kampioenschap vijfkamp
Jean-Paul de Buijn in een onderlinge confrontatie. Tilleman verraste
in Haarlo de titelverdediger door
toe te slaan in de klassieke spelsoorten ankerkader 71/2, driebanden en
47/2. Die drie overwinningen leverden hem voortijdig de titel op, nog
voordat de twee overige disciplines
libre en bandstoten werden afgewerkt. Tilleman gaf De Bruijn de
nekslag in het 47/2 met 250-143 in
drie beurten.

De Nederlandse vrouwen deden op het WK sprint niet
mee op de prijzen. Gerritsen
viel, de anderen waren te
langzaam op de 500 meter.
Van onze redactie sport
De val van Annette Gerritsen op de
eerste 500 meter van het wereldkampioenschap sprint in Moskou werd
door coach Jac Orie omschreven als
‘botte pech’; het had iedereen kunnen overkomen, wilde hij er maar
mee zeggen. Daar had hij ook wel
punt: niet alleen zijn pupil ging op
het Russische ijs onderuit, bij de
mannen overkwam Wennemars en
de Zuid-Koreaan Kyou-Hyuk Lee hetzelfde. „We moeten hier geen punt
van maken”, trachtte hij het leed
enigszins te verzachten.
Voor Gerritsen was de val in Moskou een nieuw dieptepunt in een seizoen dat toch al niet naar verwachting loopt. Begin januari werd ze tijdens de Nederlandse kampioenschappen sprint gediskwalificeerd,
na twee valse starts. In Moskou brak
het ijs onder haar schaats, waarna ze
met een flinke dreun in de luchtkussens belandde. Ze krabbelde op, reed
haar race uit, maar werd na afloop
gediskwalificeerd. Niet dat het daadwerkelijk iets uitmaakte; een goede
eindklassering behoorde op dat moment al niet meer tot de mogelijkheden.
Door het wegvallen van Gerritsen –
vorig jaar nog de nummer drie op het
WK – leek een podiumplaats voor
een Nederlandse vrouw ineens ver
weg. Met Margot Boer, Natasja
Bruintjes en Laurine van Riessen was
de Nederlandse afvaardiging niet
bijster geroutineerd. Van Riessen en
Bruintjes debuteerden zelfs op een

mondiaal seniorentoernooi. Bovendien is het drietal vooral gespecialiseerd op de 1000 meter; op de 500
meter is de afstand naar de wereldtop nog groot.
Van Riessen en Boer behoren op de
kilometer echter wel tot de beste
schaatssters ter wereld. Van Riessen
won dit jaar in de Chinese plaats
Changchun al een (onderbezette)
wereldbeker. Boer verraste op de eerste 1000 meter van het WK. Met
1.16.29 bleek ze zaterdag de snelste
van het deelnemersveld. De achtste
plaats op de 500 meter zorgde er echter voor dat ze in het klassement op
de vierde plaats bleef steken; een
plek waar ze zichzelf ook na de tweede dag terugvond. De 1000 meter
was gisteren (derde plaats) opnieuw
goed. Op de 500 meter (negende) verloor ze veel tijd.
Toch reageerde Boer verheugd op
haar vierde plaats: „Ik ben hartstikke tevreden”, zei de Zuid-Hollandse
rijdster van DSB. „Ik heb echt een
goed toernooi gereden, meer zat er
niet in. Ik eindig op de eerste plek na
het podium. Ik kom steeds dichterbij, op die positieve manier kun je
het ook bekijken. Daar houd ik altijd
wat meer van.” Vooral over de manier waarop ze de 1000 meters reed
was ze behoorlijk opgetogen: „Beide
keren ging het supergoed. In maart
hoop ik bij de WK afstanden nog beter te zijn.”
Het wereldkampioenschap in Moskou werd dit weekeinde gedomineerd door de Chinese rijdsters van
bondscoach Sijtje van der Lende. De
58-jarige Friese trainster is sinds dit
jaar in dienst van de Chinese schaatsbond en beleefde een bijzonder succesvol toernooi. Haar pupillen Jing
Yu en Peiyu Jing werden respectievelijk derde en vijfde.
Beixing Wang, die niet onder de
hoede van Van de Lende valt, nam in

Van kanker genezen Schouten
loopt kampioensgordels mis
Geert Langendorff
Düsseldorf

Met een tevreden glimlach op het gezicht rijdt Boer uit na de door haar gewonnen 1000 meter van zaterdag.
FOTO REUTERS

de Russische hoofdstad de mondiale
sprinttitel over van de Duitse Jenny
Wolf. De 500 meterspecialiste moest
op de tweede trede van het ereschavot plaatsnemen.
Het was zestien jaar na Qiaobo Ye

Wijk aan Zee is weer in de
ban van het jaarlijkse Corus
schaaktoernooi. Toeschouwers vergapen zich aan de
partijen van hun idolen.
Sjaak van de Groep

Smeets wacht op tegenstander Ivantsjoek (links).

beeldschermen. In het Pavilion even
verderop geeft grootmeester Ivan Sokolov de toeschouwers commentaar.
„Watsgebeurt?”, vraagt hij met een
buitenlands accent als hij de volgende zet wil weten.
Corus organiseert naast het toernooi voor de grootmeesters nog vele
andere competities: bijvoorbeeld
voor de bedrijven die klant zijn bij
het staalconcern, voor journalisten
en parlementariërs. In laatst genoemde groep veel bekende gezichten. Een man op leeftijd die nog

Boksen
Een wereldtitel moest de gewonnen strijd van Esther
Schouten tegen kanker voorzien van een tastbare
beloning. Een kopstoot vergalde het gedroomde feest.

dat China weer een wereldkampioene sprint leverde. In 1992 en 1993
kreeg Qiaobo Ye het goud omgehangen door beide malen de Amerikaanse vedette Bonnie Blair voor te blijven.

Smeets stunt tegen geïrriteerde Ivantsjoek

Vassily Ivantsjoek – de hoogst geplaatste speler op rating – loopt door
de wandelgangen naar de speelzaal
met in zijn kielzog Nederlands kampioen Jan Smeets. In de eerste ronde
treffen beide schakers elkaar. De
grootmeester uit Oekraïne gaat achter zijn bord zitten, maar als de gong
klinkt en de klokken worden aangezet, staat hij plotseling op en begint
tien minuten te ijsberen. Ivantsjoek
ergert zich aan de fotografen en
wacht tot alle ‘paparazzi’ zijn verdwenen. Een beslissing die hem later
deze middag gaat opbreken.
Buiten is het koud en nat. De vlaggen van Corus bepalen het straatbeeld van het knotsgekke schaakdorp en wapperen fier in de wind. De
regen weerhoudt schakend Nederland er niet van om te komen kijken
naar hun idolen. Slurpend aan een
bakje erwtensoep volgen ze de partijen die live te zien zijn op grote
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kwiek oogt, tuurt naar het bord.
Naast zijn stoel ligt een wandelstok.
Oud-politicus Johan van Hulst hoopt
eind januari 98 jaar te worden. Enkele jaren geleden werd hij nog eerste
in zijn groep.
VVD-coryfee Henk Vonhoff is ook
van de partij. Met de zwarte stukken
krijgt hij een prima stelling, maar teveel zetten met zijn koningin doen
hem de das om. „Ik heb me laten verleiden door beminnelijk optimisme”, analyseert Vonhoff zijn verlies
na afloop. Een andere VVD’er,Fred

Teeven, opent het toernooi tegen
Eric Smaling van de SP. Teeven verliest al heel snel twee stukken en de
partij. „Normaal gesproken ben ik
niet bang voor de SP, maar ik wist
vooraf al dat Smaling een hogere rating heeft dan mij. Ik ben maar een
huisschaker”, zegt Teeven. „Ik ben
blij dat mijn overwinning politiek
nut heeft gehad”, lacht Smaling.
Ondertussen is Ivantsjoek aan de
andere kant van de zaal in grote tijdnood gekomen. Op zet 39 gaat hij
door zijn vlag. Een grote stunt van
Smeets tijdens zijn debuut in de
hoofdgroep. „Het was geen mooie
partij en ik moest behoorlijk keepen. In het middenspel maakte ik
een fout die niet werd afgestraft,
maar aan het einde was de partij absoluut remise. Gelukkig ging hij
door zijn vlag”, glundert hij.
Achter de coulissen neemt
Ivantsjoek plaats achter een computer. Hij doodt de tijd door wat partijen na te spelen om zijn gedachten te
verzetten. Hierna verlaat hij teleurgesteld de schaakzaal, turend naar
de grond en gebarend met zijn armen. Een dag later lijkt hij van zijn
les te hebben geleerd. Ivantsjoek
weerstaat de fotografen nu wel en
beukt de Chinese Wang Yue keihard
van het bord.

Terwijl Ina Menzer nogmaals haar
kampioensgordels toonde, nam Esther Schouten met een handkus afscheid van het publiek in Düsseldorf.
In de kleedkamer zeeg ze ineen. Minutenlang zat de Noord-Hollandse
op een bankje met haar handen voor
het gezicht. Tranen sijpelden tussen
de kiertjes van haar vingers. Het mislopen van de wereldtitel in sportarena Burg-Wächter Castello viel rauw
op haar dak.
Schouten leefde ter voorbereiding
op het gevecht van zaterdagavond
als een asceet. In een gymzaal in
Maagdenburg werkte ze dagelijks
met trainer Dirk Dzemski toe naar
de verwezenlijking van een droom.
Live voor de Duitse televisiezender
ZDF kreeg de 31-jarige vrouw uit
Hoorn de kans een mentaal en fysiek
loodzware periode af te sluiten met
een succesvol optreden in de ring.
Promotor Universum koppelde
Schouten twee jaar geleden al aan
Menzer. Tot een ontmoeting kwam
het niet. Artsen constateerden lymfeklierkanker bij de Nederlandse.
Haar carrière leek ten einde. Toen ze
na vier chemokuren en vijftien bestralingen genezen werd verklaard,
besloot ze te gaan trainen voor een
rentree. Met de steun van het boksbolwerk, dat tijdens de ziekte achter
haar bleef staan.
Schouten bewees het regime van
een topsporter goed aan te kunnen.
Ze koos voor een eenzaam bestaan in
voormalig Oost-Duitsland, sterkte
snel aan en boekte resultaat. De
blondine won vier partijen in een hogere gewichtsklasse (vedergewicht)
dan het superbantam, waarin ze tussen 2002 en 2005 wereldkampioene
was. Deze overstap moest Schouten
maken om via Universum uit te mogen komen tegen Menzer.
Ondanks de soepele aanloop op de
wedstrijd tegen de geboren Kazachstaanse, voelde Schouten zich onzeker. Tot haar verbazing deed ze de
laatste weken ’s nachts geen oog
dicht. En als ze sliep, bokste de ranke
dame in haar dromen tegen de tweevoudig wereldkampioene. De buitenwacht merkte hier weinig van.
Haar belangrijkste gevecht, zo liet ze
optekenen, had ze reeds geleverd in
een naargeestig ziekenhuis.
Dat stress en emotie haar wel dege-

Schouten (links) in een lijf aan lijf gevecht met Menzer.

’Ik schrok van het
boegeroep, ik
begaf mij in het
hol van de leeuw’
Esther Schouten

lijk bij de keel grepen, toonde Schouten bij het betreden van de ring. Terwijl Menzer in opperste concentratie
naar het canvas staarde, trilde haar
bovenlip bij het spelen van het Wilhelmus. „Ik schrok van het boegeroep”, lichtte Schouten later toe.
„Menzer is een kind van de streek. Iedereen stond achter haar. Dat wist ik

van tevoren. Ik begaf me in het hol
van de leeuw.”
Van een vijandige sfeer was op de
tribunes van Burg-Wächter Castello
overigens niets te merken. Het boksgala trok geen stereotiep volk. Hoewel de bezoekers, 4000 duizend in
totaal, geen maatpakken of galajurken droegen, waren de meeste sober
gekleed. Strakke shirts, om biceps en
torso’s te accentueren, vormden een
minderheid van het aanbod in de
zaal. Op de eerste rij ontbrak lokale
penoze, die vechtgala’s vaak ontsiert
door met elkaar op de vuist te gaan.
Zelfs de drie rondemissen, aangevuld met een gespierde jongen om
het vrouwelijk deel van het publiek
te behagen, bleven ingetogen. Na het
klinken van de gong liepen ze heupwiegend met een bord door de ring,

Baanrenster Kanis goed op dreef in Peking
peking – De rol van boegbeeld ligt
haar niet. Baanwielrenster Willy Kanis opereert het liefst in de schaduw,
maar is na het afscheid van Theo Bos
wel de belangrijkste Nederlandse
troef op de piste. Bij wereldbekerwedstrijden in Peking was de Kampense afgelopen weekeinde goed
voor eenmaal goud en twee bronzen
plakken.
Samen met Yvonne Hijgenaar
zorgde ze zaterdag op de teamsprint
voor het enige Oranje-succes op de
piste waar tijdens de Olympische
Spelen vooral veel misging. Kanis en
Hijgenaar verschenen in Peking voor

de tweede keer dit seizoen samen
aan de start bij een wereldbekerwedstrijd, voor de tweede keer ook wonnen ze. Het twee jaar geleden bij de
WK in Palma de Mallorca geïntroduceerde onderdeel leverde het koppel
toen zilver op. Vorig jaar lieten Kanis
en Hijgenaar bij de WK in Manchester de teamsprint schieten. Het paste
niet in de olympische voorbereiding.
Maar Kanis gaf al eerder aan dat ze
dit jaar alle kansen op medailles wil
aangrijpen. Op het onderdeel keirin
veroverde ze gisteren nog brons. Hijgenaar eindigde als zevende. Kanis
won eerder al brons op de sprint.

Bij de mannen was Teun Mulder zaterdag goed voor brons op het onderdeel keirin. De voormalig wereldkampioen moest het pas 20-jarige
Maleisische talent Awang en de
Fransman Bauge voor zich dulden.
Mulder bleef gisteren in het sprinttoernooi steken in de kwartfinales.
De Australiër Perkins, later winnaar
van het brons, was te sterk. Mulder
had in de kwalificaties de zevende
tijd (10,333) gereden. Debutant Yondi Schmidt kwam er niet aan te pas,
hij strandde met de 31ste tijd
(10,861) in de kwalificaties. Bauge
won uiteindelijk het goud.
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zonder platvloers over te komen. Dat
ze onderwijl giechelend foto’s van elkaar maakten en duimen naar elkaar
opstaken, gaf het tafereeltje iets aandoenlijks. Het publiek bedierf hun
avond niet met gejoel, maar klapte
beschaafd.
Hoewel Menzer duidelijk meer
sympathie genoot, bleven kwaaie reacties bij de entree van Schouten uit.
Pas toen haar eigen aanhang luidruchtig begon te zingen, klonk een
voorzichtig fluitconcert. Respect
overheerste voor de uitdaagster in de
tweekamp, die was omgedoopt tot
’Model-duel’ vanwege het bevallige
uiterlijk van beide boksters.
Schouten wierp tijdens het gevecht de schroom van zich af. Na een
slordig begin, waarin ze hoofdzakelijk lucht raakte, beet ze zich vast in

de bewegelijke Menzer die voor de
twaalfde maal haar titels in de WBC
en WIBF verdedigde. In de vierde van
tien rondes verloor Schouten plotseling haar concentratie. Menzers zege
kwam daarna niet meer in gevaar.
Het verval vond zijn oorsprong in
een ordinaire kopstoot die een flinke
zwelling op het voorhoofd van
Schouten had achtergelaten. „Na die
dreun verloor ik mijn ritme”, somberde ze in de persruimte. „Helaas,
ik had echt het gevoel te kunnen
winnen. Of Menzer het expres deed?
Boksen is een gemene sport.” De nederlaag maakte geen onherroepelijke beslissingen los. Schouten blijft
boksen. „Ik hoor weer bij de wereldtop. Bij die status hoort een titel. In
het vedergewicht of het superbantam.”

Veldrijder Boom ondanks pech
tevreden over wereldbekerwedstrijd
roubaix – Pech met zijn schoenen
voorkwam gisteren een hoofdrol
voor Lars Boom in de wereldbekerwedstrijd in Roubaix. Ondanks deze
tegenslag deed de wereldkampioen
veldrijden vooral vertrouwen op met
het oog op de wereldtitelstrijd over
twee weken in Hoogerheide. „Die
pech hoort erbij”, stelde Boom.
„Maar ik heb een goed gevoel. Dit
was mijn eerste echte koers na mijn
val waar iedereen was. Zonder die
pech doe ik mee voor de zege.”
De Belg Vervecken behaalde zijn
tweede wereldbekerzege van dit sei-

zoen vóór de Tsjech Stybar en zijn
landgenoot Nys. Die verzekerde zich
in de voorlaatste wedstrijd voor de
zevende keer van de eindzege in de
wereldbeker. Met de zesde plaats
was Boom de beste Nederlander.
De wedstrijd in Frankrijk gold als
eerste serieuze test voor Boom na
zijn val eind december in Loenhout,
waar hij zich blesseerde aan de
schouder en elleboog. Hij prolongeerde de afgelopen weken zijn Nederlandse titel en won in Surhuisterveen. Maar daar ontbraken veel concurrenten.

