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SHORTTRACKER KOEN SLOOTWEG GROEIBRILJANT VAN IHCL

Tussen de toppers
DOOR HIELKE BIEMOND

- Grote talenten zijn
schaars in het shorttrack. Met
Koen Slootweg (15) heeft Indoor Hardij Club Leiden goud
in handen, al beseft de Wassenaarder dat zelf niet altijd.

LEIDEN

Net niet het podium halen op een
kampioenschap wordt vaak als
ondankbaar ervaren. Voor Slootweg voelt zijn vierde plaats bij de
B-junioren tijdens het NK Shorttrack als de ultieme bevestiging.
Shorttrack is zijn sport, niet langebaanschaatsen. ,,Het is goed
gegaan. De eerste drie zitten bij
Jong Oranje en ik niet, dus dit is
het maximaal haalbare.’’
Hij wijst naar de uitverkochte tribunes in de Amsterdamse Jaap
Edenhal. ,,Nu heb ik wel een
beetje gekozen voor het shorttrack. Ik vind het een mooiere
sport. Alleen al de sfeer. Ik hoop
echt dat shorttrack groot wordt.
Het is zó gaaf om naar te kijken.’’
Tijdens de aflossing, het spectaculaire afsluitende onderdeel,
rijdt Slootweg met en tegen zijn
idolen. Een jaar geleden nog ging
hij als een fan op de foto met
Freek van der Wart, op deze zondag zijn ze ploeggenoten. Het talent houdt zich staande tussen de
toppers. ,,Het was gaaf, maar ook
eng om te doen’’, glundert hij.
,,Ik ging harder door de bochten
dan ik ooit ben gegaan.’’
Nog sneller dan hij rijdt, maakt
hij naam. Zijn drie jaar oudere
zus Miranda, die geen rol van betekenis speelt op het NK, ontdekte bij IHCL het shorttrack. Op
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voorspraak van zijn ouders sloot
ook Koen zich aan bij de historierijke Leidse vereniging.
Als onbekend talent besloot hij
zich vorig jaar toe te leggen op
het langebaanschaatsen. Op dat
besluit kwam hij snel terug.
Shorttrack trok. Coach Toine van
der Valk besefte dat IHCL, dat in
vervlogen jaren grote rijders
voortbracht, een toptalent in
huis heeft. ,,Onderweg naar het

NK in Heerenveen vertelde ik
hem dat hij kans had op een gouden plak bij de C-junioren. Dat
geloofde hij niet. Koen is heel terughoudend. Hij kan heel veel,
maar beseft dat nog niet. In Heerenveen reed hij secondes van
zijn persoonlijk record af en pakte hij de nationale titel.’’
Kracht en sierlijkheid zijn gecombineerd in de slag van Slootweg. Hij is geen plakker, geen af-

wachter. Een vliegende start is
zijn handelsmerk. ,,Anderen kapot maken’’, grijnst hij. ,,Dat
vind ik echt leuk om te doen.’’
Zijn karakter blijkt op fraaie wijze tijdens de superfinale van de
1500 meter. Leon Bloemhof, Dylan Hoogerwerf en Mylan Elzink, de rijders van Jong Oranje,
strijden om de zege en zijn achterblijver Slootweg al vergeten.
Aangevuurd door zijn coach

perst de Wassenaarder er een
eindsprint uit. Vlak voor de finish pakt hij de derde plaats af
van een verbouwereerde Elzink.
,,Hij zei geen woord en vond dat
niet leuk’’, lacht Slootweg. ,,Mylan zat er helemaal doorheen.’’
Technisch rijdt Slootweg nog
niet volmaakt. ,,Conditioneel is
hij al heel goed’’, weet coach Van
der Valk. ,,Hij kan makkelijk met
de jongens van Jong Oranje mee.
Nu is volwassen worden van
groot belang, het overwinnen
van de puberteit. Koen kijkt heel
erg op tegen die anderen. Als ze
een oranje pak dragen, is hij daardoor wat geïntimideerd. Hij onderschat zichzelf een beetje.’’
Tijdens het volgende NK kan hij
zelf zo’n pak dragen. Voor zijn
ontwikkeling zou het waardevol
zijn. Dagelijks trainen in Thialf,
in plaats van een paar avonden in
de kleine Leidse ijshal. ,,Misschien maak ik volgend jaar kans
om geselecteerd te worden voor
Jong Oranje. Dat lijkt me gaaf.
Helaas kost dat veel geld.’’
Over zijn begeleiding bij IHCL
heeft hij overigens geen klagen.
,,Toppers hebben we veel te bieden’’, vindt Van der Valk. ,,We
prijzen ons gelukkig dat talenten
en toppers uit het verleden actief
zijn voor de vereniging. De tips
van Cees Juffermans, één van zijn
trainers, pakt hij heel goed op.
Want dat is zijn idool van vroeger.’’ Slootweg kijkt trots. ,,We
zijn één van de kleinste clubs,
maar hebben de grootste trainers. Vorig jaar keek ik nog tegen
Cees Juffermans op. Nu praat en
train ik met hem. Mooi toch?’’

Toppers uit Nederlands tafeltennis bijeen in Leiden
DOOR GERBEN OOSTDAM

- Het beste wat het Nederlandse tafeltennis te bieden
heeft, was afgelopen weekeinde
te gast in Leiden.

LEIDEN

Scylla luisterde het eenjarig bestaan van de nieuwe sporthal De
Vliet op met de organisatie van de
Nationale Masters. Voorzitter
Wouter Lut hoopt dat het succesvolle verloop van de tweedaagse
de opmaat is naar een serie topevenementen in Leiden. ,,Wij
hebben de mooiste zaal van Nederland.”
Het was gisteren exact een jaar
geleden dat de champagne bij
Scylla ontkurkt werd. De komst
van de nieuwe hal, gekoppeld
aan het 60-jarig jubileum van de
club, was destijds reden voor een
spetterend feest. In het nieuwe
onderkomen lacht het leven Scylla vooralsnog toe. Het eerste
vrouwenteam bereikte recentelijk voor de tweede maal op rij de
finale om het landskampioenschap. De terugkeer van de mannen in de eredivisie stemde eveneens tot tevredenheid.
De naar wens verlopen organisatie van de Masters mocht als een
nieuw hoogtepunt beschouwd
worden. Voorzitter Lut kon een
brede glimlach niet onderdrukken. ,,De eerste ervaringen zijn
allemaal positief. De spelers zijn
erg tevreden over de faciliteiten.”
Als een verrassing kwam dat
overigens niet voor Lut. ,,Wij
hebben als enige een zaal met een
houten vloer en een toplaag daar-

overheen. Daarnaast zijn we de
enige zaal met zoveel licht.”
Met een gerust hart draagt Lut
binnenkort de voorzittershamer
over aan Jan Vermaas, de vader
van supertalent én speelster van
het eerste elftal Kim (16). Onder
Vermaas’ leiding moet de crème
de la crème van het Nederlandse
tafeltennis stelselmatig naar Leiden gehaald worden. Lut: ,,Wat
dat betreft is de Gouden Spike
(bekende atletiekwedstrijd, red.)
een voorbeeld, hoewel dat misschien niet helemaal realistisch is
om mee te vergelijken. De bedoeling is dat de neutrale sportliefhebber de weg naar onze sporthal
gaat vinden.”
Het organiseren van de Masters
over een langere periode is volgens Lut ondenkbaar, omdat de
Nederlandse bond het toernooi
eerlijk wil verdelen onder verschillende verenigingen. De
scheidend voorzitter denkt eerder aan de finale van de eredivisie
of aan interlands. ,,De verwachting is toch wel dat Kim (Vermaas, red.) binnen een paar jaar
in het Nederlands team gaat spelen. Dat zou het nog een regionaal tintje geven.”
De Masters gelden in tafeltenniskringen na het NK als het belangrijkste toernooi van Nederland.
In tegenstelling tot de vaderlandse titelstrijd mogen ook buitenlandse eredivisiespelers deelnemen. Zoals verwacht was er op de
finaledag geen inbreng uit de regio Leiden meer. Dat was logisch,
omdat de Scylla-kopstukken die
daartoe in staat geacht mochten

Ewout Oostwouder en Barry Wijers nemen het in de hal van Scylla tegen elkaar op. Foto Taco van der Eb

worden – Vermaas (vakantie) en
de Tsjechische Kristyna Mikulcova (studieverplichtingen) - niet
van de partij waren.
Teamgenoot Marie Depuydt
hield de clubeer hoog, door verrassend de eerste groepsfase te
overleven. ,,Ik had dit niet verwacht, hoewel ik van al mijn tegenstanders wel al een keer gewonnen had.” De tweede groep,
waarin een ticket voor de kruisfinales verdiend kon worden, was
voor Depuydt te hoog gegrepen,
getuige de drie nederlagen.
De mannelijke Scyllanen Gerard
‘Piet’ Bakker en Thomas Bénit
strandden al in de eerste ronde.

Clubicoon Bakker lag er niet
wakker van. ,,De mensen verwachten natuurlijk iets van mij,
maar ik ben niet meer de Gerard
Bakker van twintig jaar geleden.
Voor Thomas is het een ander verhaal, die is jong en wil graag ver
komen. Ik wil dat ook wel, maar
ik kan het vanwege mijn leeftijd
allemaal wat makkelijker relativeren.”
Na de eerste speeldag was het
deelnemersveld bij zowel de
mannen als de vrouwen gereduceerd tot acht. Verrassend genoeg
was Boris de Vries, de winnaar
van de laatste twee edities, niet
meer van de partij. Uiteindelijk

kroonde de als eerste geplaatste
Borna Kovac zich tot kampioen.
De Kroaat versloeg in de finale de
verrassend sterke oud-Scyllaan
Ewout Oostwouder met 4-1.
Verrassend was de toernooiwinst
van Li Jiao bij de vrouwen geenszins. Toch kende de van oorsprong Chinese nog de nodige
problemen. Een stunt leek in de
maak toen Ana Gogorita in de
halve finale een 0-2 voorsprong
nam. Uiteindelijk stelde Jiao met
vier games op rij orde op zaken,
waarna ze in de finale ten koste
van Britt Eerland (4-0) haar zesde
Masters-titel in acht jaar tijd veroverde.

