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door Pim Dikkers

DEN BOSCH – Het was maar één sei-
zoen. Niet meer dan 43 wedstrij-
den. Maar Gert Kullamäe mikte
wel een ongelooflijk aantal van
664 punten raak in een jaartje
EiffelTowers. Gisteravond keerde
de Est terug in Den Bosch, waar hij
als coach van Tartu Rock van SPM
Shoeters verloor: 78-77.

Terug naar een dag eerder. Stipt
op tijd wandelt Kullamäe de lob-
by binnen van het Bossche hotel
waar hij met zijn ploeg verblijft.
Hij zet zich in een stoel, wrijft de
vermoeidheid uit zijn ogen – in
menig huishouden in Tartu ging
die ochtend voor 5.00 uur de wek-
ker – en begint te glunderen. „Te-

rug in Den Bosch, voelt als thuis”,
zegt hij in het typisch afgemeten
Engels van een Oost-Europeaan.
„Ik weet niet of ze me nog herin-
neren”, vervolgt hij, doelend op
het Bossche basketbalpubliek.
„Misschien een enkeling die nu
niet meer komt kijken. Ik denk
dat de meesten me vergeten zijn.
Al hoop ik dat ze op z’n minst
mijn naam nog weten.”
Het bleek een misrekening van
jewelste van de nu 43-jarige oud-
basketballer. Natuurlijk was de
Maaspoort ‘Kulla’ – Estisch voor
goud – nog niet vergeten. Een na-
genoeg volle hal, die hijzelf meer-
maals gebruikte als ‘schiettent’,
had een daverend applaus over
voor de teruggekeerde held van
het kampioensjaar 2005-2006.

door Thijs Roelen

DONGEN – Anne Haast keerde deze
week terug in Brabant na ruim
twee weken schaken op het Tata
Steel Chess Tournament in Wijk
aan Zee. Met een titel van vrouwe-
lijk grootmeester en een eerste
van nog drie te behalen normen
voor de titel van internationaal
meester op zak.
De debutante verraste onder
meer met haar overwinning op
voormalig nummer twee van de
wereld Jan Timman en haar
twaalfde plaats in de eindrang-
schikking bij de Challengers. Tijd
om alle indrukken van de 77e edi-
tie van het internationaal hoog
aangeschreven toernooi te verwer-
ken, is er nauwelijks voor de 21-ja-
rige Dongense.
Maandag zat ze namelijk gewoon
weer in de lesbanken van de Fon-
tys Hogeschool in Tilburg. „Dat is
aan het begin weer even wennen
ja”, zegt de schaakster tussen haar
lessen door. „Dit is een ander rit-
me dan de afgelopen tweeënhalve
week, waarin ik alleen maar met
schaken bezig was. Maar het is
fijn om iedereen weer te spreken.
Ik heb veel enthousiaste reacties
gekregen. Iedereen had het via via
wel gehoord.”
Of haar klasgenoten beseffen wat
hun medeleerlinge precies gepres-
teerd heeft, is de vraag. Haast be-
haalde met haar remise tegen Da-
vid Klein van vorige week woens-
dag namelijk de derde norm voor
vrouwelijk grootmeester en mag
die titel nu aanvragen. Daar hield
het niet op voor de vriendin van
internationaal meester Stefan Kui-
pers. Door de remise tegen Erwin
l’Ami op vrijdag behaalde ze met-
een de eerste van drie normen
om straks dezelfde titel als haar
vriend te mogen voeren.
Maar wat Haast het meest bij-
blijft, is haar zege op een kam-

pioen van weleer. „De overwin-
ning tegen Timman pakken ze
me niet meer af”, refereert de Ne-
derlandse kampioene aan de wed-
strijd op maandag 12 januari.
Ondanks het feit dat Timman (hij
eindigde als veertiende en aller-
laatste in de Challengers-groep)
geen schim meer is van de scha-
ker die hij was, weegt zijn histo-
rie nog altijd zwaar in de interna-
tionale schaakwereld. „Zo’n grote
naam verslaan, daar kun je alleen
maar van dromen”, meldde ze eer-
der al.
Toch was ook haar overwinning
op de Russische Valentina Guni-
na knap in een groep met twaalf
grootmeesters, een internationaal
meester en de jonge Haast. „In
zo’n sterke groep heb je ook zo-
veel kennis en ervaring van ande-
re spelers die je meekrijgt door sa-
men naar je partij te kijken”, zei
de schaakster, die momenteel een
ranking van 2352 heeft. Ze vindt
dat ze vooral tijdens de gebruike-
lijke nazit met haar tegenstand-
sters het nodige opgestoken heeft.
„Ik zit nog altijd in een leerpro-
ces. Tweeënhalve week alleen met
schaken bezig zijn kan dan nooit
kwaad natuurlijk.”
Tijdens die periode verbleef
Haast constant in een hotel in de
buurt, vaak vergezeld door haar
schakende vriend. „Het is vooraf
lastig voor te stellen wat je doet

in die weken. Maar de partijen du-
ren lang. Na afloop kijk je terug
op die partij. De dagen zitten vol.”
Net als haar dagen op de Fontys.
Haast heeft nog een halfjaar pabo
te gaan voordat ze haar diploma
behaalt. Of ze daarna daadwerke-
lijk voor de klas zal gaan staan
weet ze nog niet. „Het is moeilijk
om een fulltime baan te krijgen.
Ik wil het proberen te combine-
ren. Misschien een parttime baan
of als invalster. Dan kan ik nog
steeds vrij veel schaken.”
Het is een voor jonge sporters op-
merkelijke toekomstvisie. Menig
talentvolle jongeling kiest door-
gaans in eerste instantie voor de
sport om vervolgens, wanneer dat
niet lukt, misschien met een part-
time baan te beginnen. Haast re-
deneert andersom. Omdat het las-
tig is om een vaste baan te vinden
in het vak waarvoor zij wordt op-
geleid, kiest ze voor de sport. „Als
prof binnen het schaken is het las-
tig om rond te komen”, legt ze
uit. „Het is belangrijk om naast
het schaken te studeren. Dat er in
het onderwijs niet veel banen
zijn, zie ik ook als een kans om
vooral veel te schaken.”
Als dat niet buiten haar werktij-
den is, dan wel tijdens haar uren
voor de klas. Tijdens haar stage op
de Tilburgse basisschool De Blaak
schaakt ze namelijk ook regelma-
tig met de kinderen die ze bege-
leidt in de talentklas voor hoogbe-
gaafde kinderen. „Ze kunnen het
al aardig hoor. „Wie weet komt er
wel iemand bovendrijven.”
Maar na de laatste schoolbel is het
helemaal schaken dat de klok
slaat. Zeker sinds haar nationale ti-
tel van vorige zomer. Sinds dat
moment krijgt ze meer uitnodi-
gingen en begint de naam Haast
steeds meer bekendheid te krij-
gen binnen de nationale en inter-
nationale schaakwereld. Die be-
kendheid zal nu alleen maar toe-
nemen. De stille opmars van
Haast begint steeds meer vorm te
krijgen. „Qua toernooien is het
voorlopig nog rustig. Maar we
gaan intern wel weer aan de slag
en met het nationale vrouwen-
team zijn we ook heel actief. Ook
is er meer vraag naar simultaan.
Ik ben er veel mee bezig.”

VUGHT – MOP heeft een oude be-
kende aangesteld als de opvolger
van vertrekkend coach Toon Siep-
man. Karel Alferink staat vanaf ko-
mende zomer aan het roer bij de
hockeysters. De 37-jarige Tilbur-
ger heeft voor één seizoen gete-
kend. Voor het ‘tijdperk’ Siepman
bij de hoofdklasser was Alferink
al coach van MOP. Onder zijn lei-
ding slaagde de ploeg er twee
keer net niet in te promoveren
naar het hoogste niveau. Siepman
kwam, Alferink werd zijn assis-
tent, waarna MOP wél promoveer-
de. Nu komt hij, zo is de redenatie
van Remco van Lotringen (com-
missaris tophockey van MOP), als
ervaren coach terug. „Hij heeft
het goed gedaan bij de vrouwen
van Push in de overgangsklasse.”

door Pim Dikkers

TILBURG – Natuurlijk is het lang,
zegt ook Jurgen Streppel zelf. Als
de nieuwe verbintenis die de coach
gisteren met Willem II sloot medio
2017 afloopt, heeft hij er liefst zes
jaar in Tilburg opzitten. Vrij uniek
in de voetballerij, waar van de hui-
dige eredivisieclubs alleen Frank de
Boer bij Ajax nog langer onder con-
tract staat.

„Ik heb absoluut niet het gevoel
dat er iemand een probleem heeft
met mijn contractverlenging”, rea-
geert de 45-jarige Helmonder op
de verlenging van de verbintenis.
„Sterker nog: we zijn de laatste
seizoenen als staf, spelers en club
alleen maar dichter naar elkaar
toegegroeid. Het kan alleen maar
beter gaan met deze club.”
Dat Streppel gisteren van iedere
speler en de complete technische
staf een persoonlijke felicitatie
kreeg, sterkte hem in de gedachte
dat hij nog absoluut niet klaar is
met Willem II en andersom.
Het voorlopige einddoel van
Streppel, daar waar de Tilburgers
over tweeëneenhalf jaar moeten
staan, is van de Tricolores een sta-
biele eredivisieclub maken. „De af-
gelopen tien jaar zijn roerig ge-
weest. Nu is het rustig bij de club,
maar het gaat nog veel tijd en
energie kosten om nu ook de vol-
gende stap te maken. Doordat het
geld nu op het veld staat bij Wil-
lem II, kunnen wij zeker nog door-
groeien de komende jaren.”
Het ontvlechten van de twee
functies die Streppel nu al seizoe-
nenlang combineert (coach en
technisch manager), is daarin
heel belangrijk, stelt hij. „Als je
als club verder wil, dan zijn dat
de stappen die je moet maken. Ik
doe nu alles, of in ieder geval heel
veel, zelf. Zo is er bij de jeugd
winst te behalen als ook anderen

zich daarmee gaan bezighouden.
Het is niet goed dat een club erg
afhankelijk is van één persoon.”
Algemeen directeur Berry van
Gool stelt dat Willem II met de
contractverlenging ‘verder kan op
de ingeslagen weg’. Wat houdt
dat eigenlijk in? „Inzetten op Ne-
derlandstalige spelers, duidelijk
zijn in communicatie en iedere
dag bezig zijn om spelers beter te
maken”, zegt Streppel, die niet
bang is dat de dagen na zoveel Til-
burgse jaren wel erg veel op el-
kaar gaan lijken. „Nee, ik probeer
nog iedere dag vernieuwend te
zijn en vraag daarbij veel van
mijn spelers. Ik weet dat dit niet
voor iedereen makkelijk is ge-
weest, maar voor mij is het de ma-
nier om verder te bouwen.”
Het aanblijven van Streppel, die
in zijn Tilburgse jaren één keer de-
gradeerde en twee keer promo-
veerde, komt zeker niet als een
verrassing. Al in een vroeg sta-
dium werd wederzijds vertrou-
wen in een langere samenwer-
king uitgesproken. Achter het feit
dat de handtekening nog zo lang
op zich liet wachten, moet men
niets zoeken, zegt Streppel. „Het
ging alleen nog maar over details.
Ik heb geen moment getwijfeld.
Natuurlijk heb ik mijn persoonlij-
ke ambities, maar ik vind het on-
gepast om daar direct na een con-
tractverlenging over te praten.”

Tweeënhalve
week alleen met
schaken bezig zijn
kan natuurlijk
nooit kwaad
Anne Haast

Jurgen Streppel blijft tot en
met 2017 Willem II-coach.
Technische manager is hij
vanaf de zomer niet meer

De geruisloze

�

De naam Anne Haast krijgt steeds
meer bekendheid in de nationale en
internationale schaakwereld.

“

Alferink keert
terug bij MOP

SCHAKEN

� Jurgen Streppel in de coachrol die
hij blijft bekleden. foto VI Images

Basketbalheld Kullamäe

� Gert Kullamäe keerde gisteravond als coach van Tartu Rock terug in de
Maaspoort, waar hij indruk maakte bij EiffelTowers. foto Jan Verhoeven

Streppel blijft bij
Willem II, maar hij
maakt ook ruimte
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Veelzeggend in het dankwoord:
‘Hij werd met ons, of eigenlijk wij
met hem, kampioen.’
Zoals de Bosschenaren nog don-
ders goed wisten wie Kullamäe
was, kan hij zijn eigen seizoen
ook prima reproduceren. De dage-
lijkse autoritten van zijn toenma-
lige woonplaats Nijmegen, waar
EiffelTowers tijdens zijn eerste
Nederlandse jaar nog speelde,
naar Den Bosch: hij kan het bijna
tien jaar naar dato nog uitteke-

nen. Het team van toen lepelt
Kullamäe al even moeiteloos op:
Sam Jones, Sander van der Holst,
Jos Frederiks (nu allen werkzaam
bij EiffelTowers’ opvolger SPM
Shoeters), Leon Rodgers, Joaquim
Gomes en een piepjonge Marcel
Aarts, nog altijd speler in Den
Bosch. Bij vrijwel ieder van hen
heeft de man die tijdens zijn loop-
baan zeven landstitels vergaarde
een eigen verhaal. Jones en Van
der Holst die als ware het familie
altijd voor hem, vrouw en zoon-
tje klaar stonden. Of Frederiks,
zijn vaste maatje tijdens busrei-
zen of ellenlang wachten op vlieg-
velden. „Jos was m’n beste vriend
toen.” En natuurlijk coach Randy
Wiel, die hem één opdracht gaf:
schieten. Dat was niet aan dove-

mansoren gericht. Op de spaarza-
me momenten dat het in het kam-
pioensjaar niet liep, was daar al-
tijd nog de Est. Als Kullamäe hot
was, miste hij vrijwel niet meer.
Die scherpte is er vijf jaar nadat
hij stopte als basketballer logi-
scherwijs wel af. Grijs, wat dun-
ner haar en een paar kilo erbij
schuifelt hij met zijn lange lijf
(1.98 meter) soms wat ongemakke-
lijk in zijn stoel. Zijn ogen zitten
nog vol vuur, zoals hij dat toen
ook had. Vooral als zijn laatste
wedstrijd in een volle Maaspoort
ter sprake komt: finale van de
play-offs, bij een stand van 3-3, de
allesbeslissende wedstrijd tegen
Groningen – met toen nog Kees
Akerboom. Den Bosch grijpt de ti-
tel, zijn voornaamste Bossche her-

innering. Hoewel? „Ik herinnerer
me de mensen, dat is nog veel be-
langrijker. Hoop dat ik er vrien-
den voor het leven aan heb overge-
houden, dat ik er altijd terecht
kan. Niet alleen de basketballers,
maar ook de mensen om de club
als Peter Vogelaar en Erik Kurvers
(bestuurslid en oud-voorzitter,
red.). Geld en prijzen zijn mooi,
maar nu ik gestopt ben zijn de
mensen de belangrijkste zaken
die ik me nog herinner.”

In zijn vaderland is Kullamäe,
wiens zoon Kristian jeugdinterna-
tional, al helemaal een grootheid.
Al is dat, zegt de (vals) beschei-
den hoofdpersoon zelf, ook niet
zo moeilijk in een land van 1,3 mil-
joen inwoners. „Als je ergens in
uitblinkt in Estland, ben je al snel
beroemd”, vindt Kullamäe, die in
1991 als speler van Tallinna Kalev
het laatste kampioenschap van de
Sovjet- Unie pakte. „Een legende
zou ik mezelf niet durven noe-
men. We hebben, vooral in de
tijd van de Sovjet-Unie, zoveel
goede spelers gehad die op topni-
veau speelden. Daar hoor ik abso-
luut niet bij. Maar mensen hou-
den van mij, omdat ik altijd uit-
straalde dat ik genoot. Raak schie-
ten was mijn werk en hobby.”

door Frank Vonken

EINDHOVEN – De Nederlandse ijs-
hockeybond (NIJB) verkeert in fi-
nanciële problemen. De bond, ste-
vent dit jaar af op een tekort van
anderhalve ton. Oud-voorzitter
Ruud Vreeman keert in Eindhoven
terug op zijn oude post en gaat ri-
goureus bezuinigen.

De begroting van de bond voor
2015 bedraagt 600.000 euro. „Het
is niet dramatisch”, zegt nieuw-
bakken NIJB-penningmeester Ar-
jan van der Horst. „Maar we moe-
ten wel uitkijken. We vinden het
een uitdaging om de zaak tot een
goed einde te brengen.”
IJshockey is een kleine sport in
Nederland. Mede daardoor zijn di-
verse subsidiekranen nog net niet
helemaal dichtgedraaid. De NIJB
ontving in 2013 bijna 220.000 eu-
ro subsidie van het NOC*NSF. Te-
genwoordig moet de ijshockey-
bond het doen met vijftig mille.
Ook de inkomsten uit de eredivi-
sie zijn naar beneden bijgesteld
omdat Destil Trappers en Heeren-
veen na dit seizoen waarschijnlijk
in Duitsland gaan spelen.
Tijdens de jaarvergadering van de
NIJB afgelopen maandag, keerde
Ruud Vreeman terug als bonds-
voorzitter. De oud-burgemeester
van Tilburg was veertien maan-
den waarnemend burgervader in
Groningen en legde zijn functie
bij de NIJB toen neer. Nu keert hij
terug en kondigt hij meteen stevi-
ge bezuinigingen aan. „Zes ton.
Daarvan bestaat 200.000 euro uit
personeelskosten. We moeten snij-
den, maar ik zeg niet dat we dat al-
leen in de personeelskosten gaan
doen”, zegt Vreeman. „We maken
een gedegen plan van aanpak.”
Lichtpuntje voor de NIJB is het
WK in divisie 1B. Dat wordt in
april in Eindhoven gehouden.
Van der Horst: „Het WK kan fi-
nancieel goed uitpakken.”

Een legende zou ik mezelf
niet noemen. We hebben
veel goede spelers gehad

Als je ergens in uitblinkt
in Estland, ben je al snel
beroemd

Gert Kullamäe

Ruud Vreeman keert als
voorzitter terug bij de ijs-
hockeybond, die flinke finan-
ciële problemen heeft

Gert Kullamäe

� Anne Haast debuteerde op het Tata Steel Chess Tournament in Wijk aan Zee en liet er een uitstekende indruk achter. foto Michel Utrecht/VI Images

opmars van Haast

“

Vreeman
weer aan
het roer
bij de NIJB

“

�

terug in de Maaspoort: ‘Raak schieten was werk en hobby’


