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Al vroeg in de middag werd duide-
lijk dat het deze keer nog drukker
zou worden dan in de voorgaande
jaren. „Ons record staat op 3100
toeschouwers”, vertelt Tom van
Eijden. De voorzitter van het orga-
nisatiecomité houdt ondertussen
zijn telefoon angstvallig in de
gaten. Van Grunsven is namelijk
nog niet gearriveerd, terwijl duide-
lijk is dat overal in Nederland de
snelwegen dicht aan het slibben
zijn vanwege files. „Anky komt
wel”, maakt Van Eijden zich om
half 6 nog steeds geen zorgen.
„Desnoods zetten we haar optre-
den wat later in het programma.”
Een kwartier voordat Van Grunsen

haar demonstratie moet geven,
arriveert ze. Liefst drie uur had ze
er over gedaan om vanuit Brabant
naar Hilversum te komen. Indruk-
wekkend, hoe snel ze de knop
omzet en het publiek een boeiende
show geeft.
Dat het zendertje zo nu en dan
hapert, deert Van Grunsven niet.
Met een microfoon in haar ene en
de teugels in haar andere hand zet
ze haar demonstratie western ri-
ding voort. Om na afloop alle tijd
te nemen om handtekeningen uit
te delen.
Van Eijden kijkt tevreden toe. „De
komst van Anky was een voltreffer.
Er waren vandaag tussen de 4000
en 4500 toeschouwers. Dat is onge-
kend veel. Natuurlijk zat het weer
ook mee, maar zoveel extra men-
sen, dat heeft toch vooral met haar
komst te maken. We gaan eens
nadenken of we dat volgend jaar
kunnen overtreffen.”
Op dat moment zit de race van Eric
Westerveld er allang op. De jockey
uit Soest is in zijn race derde ge-
worden. Net achter voormalig

sportman van het jaar van Hilver-
sum, Fred Handelaar, en winnares
Angeline Batist. 
„Ik startte 25 meter achter Angeli-
ne”, vertelt Westerveld na zijn race.
„Op deze baan, met al die bochten,
is het moeilijk om die afstand in te
lopen, zeker omdat de koploper
geen moment verslapte. Derde
worden is mooi, maar ik had na-
tuurlijk liever gewonnen.”
Voor Westerveld is deelnemen aan
de Grasbaanraces van Hilversum
vaste prik. „Het is een beetje mijn
thuisbaan. Ik vind het wel mooi
om op gras te lopen, deze baan is
ook heel anders dan die van Duin-
digt of Wolvega. Ook mooi dat er
zo veel publiek langs de kant staat.

Het paard heeft daar geen last van
hoor. Hij weet dat er publiek is
wanneer we naar een koers komen,
daar is-ie aan gewend.”
Donderdag was Westerveld wéér te
vinden op de baan in de Hilver-
sumse Meent. „Ik zit ook een beet-
je in het vrijwilligerswerk. Afgelo-
pen zaterdag was ik er om de baan
op te bouwen. Donderdag hebben
we alles weer afgebroken.” De
Soester hoopt volgend jaar ook
weer van de partij te zijn. „Als
amateurrijder is het altijd afwach-
ten of er een amateurkoers uitge-
schreven wordt. In Hilversum
gebeurt dat gelukkig vaak wel. Wat
is er nou mooier om voor zoveel
publiek in je ’achtertuin’ aan een
wedstrijd mee te mogen doen.”
Het zijn woorden die Van Eijden
graag hoort. „Burgemeester Pieter
Broertjes was ook aanwezig. Er
werd aan hem gevraagd welk cijfer
hij aan dit evenement zou geven”,
zegt Tom van Eijden tot besluit.
„Een negen zei hij. Een groter
compliment kun je toch niet krij-
gen.”

Anky van Grunsven met microfoon en één hand aan de teugels. FOTO’S STUDIO KASTERMANS

Grasbaanraces
krijgen een negen
van burgemeester

Iedereen komt voor Anky
Peter Pos

Hilversum ✱ Natuurlijk was er de
hoop dat de komst van Anky van
Grunsven voor een boost zou zor-
gen bij de negende editie van de
Grasbaanraces in Hilversum. Maar
dat de drievoudig olympisch kam-
pioene woensdag zó’n publieks-
trekker zou zijn, had de organisa-
tie niet durven dromen.

Voorzichtig meedoen aan de ponyrace. Maar hier gaat het wél hard.

Soest ✱ Richard Vedder heeft in
Soest het traditionele Hemel-
vaartstoernooi gewonnen, het
oudste nog bestaande schaak-
toernooi in Nederland. De spe-
ler van En Passant bleef met 6,5
uit zeven Lukas Boutens uit
Utrecht een half punt voor. Over
de onderlinge partij, door Ved-
der gewonnen, lopen de menin-
gen uiteen.
Al in de eerste ronde ging veel-
voudig toernooiwinnaar Gerrit
Muis onderuit tegen outsider
Alvin Jutuba. Eric de Haan, ook
een van de favorieten van thuis-
club Soest, verloor in de derde
ronde van Boutens en in de
vierde ronde van clubgenoot
Kevin Rijpert.
In de vijfde ronde volgde het
titanenduel tussen Vedder en
Boutens. Boutens stond volgens
eigen zeggen ’zeer overwegend’,
maar zijn brul ’ik heb het ver-
blunderd’ schrok de hele zaal
op. Vedder vond het sterk over-
dreven en sprak van ’een klein
voordeel’ voor zijn tegenstan-
der.
De hoogste ratinghouder, Tim
Lammers uit Twente, verloor in
de vierde ronde van Boutens en
in de zesde ronde van outsider
César Becx. Hij hoefde daarom
niet tegen Vedder te spelen, die
in de zevende en laatste ronde
met een overwinning op Becx te
toernooizege veilig stelde.

Albert Cristina
trainer Huizen
Huizen ✱ Albert Cristina gaat
aan de slag als trainer bij de
volleyballers van Huizen. De
Amersfoorter werkte de afgelo-
pen drie jaar bij SSS in de eredi-
visie. Huizen speelt tweede
divisie. „Dat is inderdaad een
behoorlijke stap terug”, vindt
Cristina. „Bij Huizen ben ik
verantwoordelijk voor de gehele
herenlijn. Ik ga ook heren 2, een
zeer talentvol team, begeleiden.
En ik word trainer bij de volley-
balacademie van Huizen. Qua
uren is het net zo veel werk als
bij SSS.”

Sanne Berculo
terug bij Huizen
Huizen ✱ Sanne Berculo blijft
toch nog op topniveau volley-
ballen. Ze was al een paar keer
gestopt, maar liet zich telkens
overhalen om haar rentree te
maken. De spelverdeelster gaat
komend seizoen weer voor Hui-
zen spelen, waar ze tot vorig
seizoen ook al een paar jaar
actief was. Berculo speelde ooit
met Sovoco in de eredivisie en
was daarna succesvol bij Slie-
drecht. Eva Hilhorst komt ook
weer voor Huizen volleyballen.

Richard Vedder
staat slechts
halfje af in Soest


