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agenda London 2012
26 september Ready Steady Go - Paralympische bijeenkomst, 7-10 oktober Maurits Hendriks bezoekt WK turnen, Tokio, 9-15 oktober André Cats bezoekt
EK zitvolleybal, Rotterdam, 12 oktober kledingpassessie Olympische potentials, 14-15 oktober werkbezoek Londen aantal coaches en teammanagers
24-26 oktober World Press Briefing London 2012, 26-29 oktober André Cats bezoekt EK tafeltennis, Split, 28 oktober London Calling – the Olympic
sessions, Dromen, 1 november bijeenkomst ‘extra-sportief’ London 2012 voor sportbonden, 1-2 november Nationaal Coach Platform – Game Readiness
12 december NOS | NOC*NSF Sportgala 2011
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CTO Herenveen:
u vraagt,
wij draaien > 3

het talent Anish Giri

Edwin Benne:
“Het gaat om het team,
niet om mij” > 4

Olympisch Vuur
verlegt zijn koers
met Camiel Eurlings > 6

Thierry Schmitter
ziet goud als ‘mooie
toevoeging’ > 7

Chef-artsen London 2012 stellen zich voor

“Niet alleen genezen,
maar prestaties helpen
verbeteren”

“Ik ben een
schaker,
geen popster”
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Hij is zeventien jaar en oefent geen openingszinnen, maar
-zetten. In juli werd hij voor de tweede keer Nederlands
kampioen. Anish Giri is een vriendelijke tiener die de wereld
heeft verbaasd en die over twee jaar zijn vwo-diploma haalt.
“Ik ben gewoon een kind dat goed kan schaken.”
Giri tijdens het Tata Steel-toernooi, waar hij de nummer 1 van de FIDE-ranglijst versloeg.

Grootmeester
In 2009 werd hij de jongste grootmeester ter wereld en de jongste
Nederlands kampioen ooit. Sindsdien
wordt de Rijswijker gecoacht door de
Belgische, uit Rusland afkomstige,
grootmeester Vladimir Chuchelov.
Begin dit jaar was Giri opnieuw
wereldnieuws. Tijdens het Tata Steeltoernooi versloeg hij Magnus Carlsen,

de nummer 1 van de FIDE-ranglijst.
Giri dreef ook Viswanathan Anand in
de hoek, maar de wereldkampioen
kwam weg met een remise. “Zulke
partijen zijn heel leuk, maar het gaat
uiteindelijk om het hele toernooi.”
Giri kreeg van NOC*NSF de A-status,
nadat hij in 2010 de B-groep van het
Corus-toernooi won. Een niet alledaags besluit, omdat jonge talentvolle
sporters doorgaans de HP-status
krijgen. “Ik kreeg de A-status omdat ik
tegen de wereldtop speel.”
Wereldnieuws
Het doet hem weinig dat de schaakwereld over zijn schouders meekijkt. “Ik
train hard om elke partij te winnen. Dat
is onmogelijk, maar wel mijn streven.
Roepen dat ik wereldkampioen wil

nieuws

28 oktober: London Calling
Onder de noemer London Calling – the
Olympic Sessions vindt op 28 oktober de eerste van drie bijzondere
Olympische bijeenkomsten plaats,
bestemd voor potentiële deelnemers
en georganiseerd door vijf Olympische medaillewinnaars. Chef de

“Ik kreeg de
A-status omdat
ik tegen de
wereldtop
speel”
worden heeft geen zin. Verder heb ik
het nooit zo belangrijk gevonden wat
andere mensen vinden.” Optredens
op televisie bij mannen als Matthijs
van Nieuwkerk en Wilfried de Jong
brengen hem ook niet van de wijs. “Als
ik een leuk toernooi heb gehad, wil
ik best langskomen, maar ik ben niet

gaan schaken voor de media-aandacht.
Ik ben geen popster.”
Vooruitblik
De nummer 23 van de wereld speelde
in september een toernooi in Slovenië.
“Ik doe met de Russische club 64 mee
aan de Europese clubkampioenschappen. Ik speel ook weer competitie in
Duitsland en waarschijnlijk ook in
Spanje. Over Frankrijk en Nederland
twijfel ik nog.” Hij is gewend om ver
vooruit te denken, maar weet nog niet
hoe zijn leven eruit komt te zien als hij
klaar is met school. “Voorlopig vind ik
het erg leuk om te schaken. Ik weet
nu nog niet hoe ik over twee jaar over
alles denk.”

nieuws

mission Maurits Hendriks hoopt de
sporters – die inmiddels een uitnodiging hebben ontvangen – van 13.30
tot 17.00 uur te mogen begroeten in
het DeLaMar Theater in het centrum
van Amsterdam. Het thema van deze
eerste sessie is dromen, en volgens
Hendriks belooft het “een prachtige
voorstelling” te worden.

Kaartverkoop Paralympische
Spelen
De verkoop van toegangskaarten voor
de Paralympische Spelen is gestart.
Familie en vrienden van deelnemende
sporters kunnen per sessie waaraan
de desbetreffende sporter deelneemt
drie entreekaarten reserveren. De

kaarten zullen alleen beschikbaar
komen indien de sporter zich daadwerkelijk voor een bepaalde sessie
kwalificeert. Deze entreekaarten
moeten bovendien gewoon betaald
worden. Voor de Paralympische
Spelen in Londen gaan in totaal twee
miljoen kaartjes in de verkoop. Voor
vragen: ps2012@atpi.nl.
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>> Giri groeide op in Sint-Petersburg
als zoon van een Russische moeder en
een Nepalese vader. Nadat hij erover
had gelezen, begon hij op zesjarige
leeftijd met schaken. Vanwege zijn
vaders werk als waterbouwkundig
ingenieur woonde hij enkele jaren in
Japan en in 2008 verhuisde hij met zijn
ouders en twee zusjes naar Nederland.

Een land met een sportieve top 10-ambitie kan niet zonder
medische begeleiding op topniveau. Cees-Rein van den
Hoogenband en Maarten Moen zijn daarom aangesteld
als chef-arts, respectievelijk voor de Olympische en
Paralympische Spelen 2012. Zij moeten ervoor zorgen dat de
atleten straks topfit naar Londen kunnen afreizen én dat de
topsportgeneeskunde in Nederland naar een hoger plan wordt
getild.

Medisch dossier straks digitaal
Tijdens de Olympische en Paralympische Spelen in Londen in 2012 zal
NOC*NSF gebruik maken van het
digitale Ecaris Topsport Medisch Dossier (TSMD). Hierin worden de digitale
medische dossiers van alle Olympische en Paralympische sporters

opgeslagen. Deze dossiers bevatten
keuringsverslagen, blessurebrieven
en behandelplannen. Bondsartsen
en paramedici kunnen de informatie
vanaf verschillende locaties uploaden en raadplegen. “In voorgaande
jaren hadden we papieren medische

>> De eerste taak die Van den
Hoogenband en Moen op zich namen
was ‘een rondje langs de velden’.
Ze bezochten CTO’s, bondsartsen
en andere medisch specialisten in
het land. “Een belangrijk punt is dat
de versnippering van de topsportmedische zorg in Nederland moet
worden tegengegaan”, vertelt Van

den Hoogenband, die tot afgelopen
zomer als clubarts op de bank zat bij
voetbalclub PSV. “Dat kan met name
door de medische kennis en kunde te
concentreren op de vier CTO’s. Er zijn
best veel medici die zich parttime met
topsport bemoeien. Het lijkt erop dat
met een aantal eenvoudige maatregelen – waarbij >> lees verder op pagina 2

dossiers van sporters voorhanden”,
vertelt projectleider Saskia FaberTaylor van NOC*NSF. “Geen ideale
situatie. Om in een medische noodsituatie snel en juist te handelen is het
van groot belang dat deze gegevens
direct beschikbaar zijn.”
De komende maanden worden de
sporters en sportartsen uitgebreid
geïnformeerd over het gebruik van

het systeem. “De medewerking van
de sporters én de sportartsen is in dit
traject essentieel”, vertelt FaberTaylor. “Alleen als sportartsen de
digitale medische dossiers in aanloop
naar Londen invullen in het Topsport
Medisch Dossier, kunnen we ervoor
zorgen dat de sporter centraal staat
en het benodigde inzicht er is.”
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