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CRISIS Dartstoernooi toch weer groot succes

ENCI LIMBURG OPEN Partrick Driessens met twaalfde plek beste Limburger in

Maastricht

EHF CUP Valladolid wint vanwege meer treffers op vreemde bodem

Geen tweede Europese titel Verjans

Winst Van Gerwen
en Hoenselaar in
Open Parkstad
de Engelse topdarter. ,,Het is gewoon super dat je tegen Robson
DARTS – In sporthal de Biessen stre- kan spelen. Uiteraard wil je hem zo
den dit weekend zo’n vierhonderd goed mogelijk partij geven. Maar
darters met elkaar in het Open als hij dan drie keer op rij 180
Parkstad Dartstoernooi 2009. Mi- gooit, dan baal je toch wel natuurchael van Gerwen won de singles lijk. Dan is het snel afgelopen.”
In de VIP-ruimte is de sfeer ontbij de mannen door in een zeer
spannende finale Gary Robson met spannen. Je zou niet meteen zeg7-6 te verslaan. Francis Hoenselaar gen dat de dartsport in zwaar weer
won de eindstrijd bij vrouwen met verkeert. Maar de aanwezige spe5-3 van Rilana Erades. De weg naar lers zien het allemaal: de gouden tijde finale is lang. Al vroeg in de mid- den van enkele jaren geleden zijn
dag moet Hoenselaar haar eerste voorbij. „Er is nog genoeg geld te
pijlen gooien. Ze wint vrij eenvou- verdienen in deze sport. Maar het
is zeker minder gedig, maar is toch
worden,” weet Ganiet helemaal tevrery Robson.
den. „Het begin
Dat er wat minwas wat stroef.
der animo voor de
Maar je speelt hier
toernooien in eiook in de eerste
gen land is, snapt
ronde al om vier gehij wel. „Darts is
wonnen legs. Dat
een
‘working
is wel in het voorman’s game’. En
deel van de topspeals je dan in deze
lers. Dan kan je
crisistijd uit Grozo’n moeilijke start
ningen hierheen
wat eenvoudiger
moet komen, is
goedmaken.” Voor
dat nog niet zo
Robson is de eerste
eenvoudig.”
partij geen proVoor de dames
bleem.
Tegen
is de situatie nog
Harold Caelem uit
een stuk beroerder
Heerlen boekt hij
dan voor de maneen snelle 4-0 zege. Michael van Gerwen
Het kost hem meer moeite om nen, zegt Hoenselaar. Nadat Rayweer naar de VIP-ruimte te gera- mond van Barneveld van de BDO
ken. Want bij dit toernooi kunnen naar de concurrerende dartbond
de fans heel dicht bij hun idolen ko- PDC overgestapt was, verdween de
men en ze maken daar dankbaar ge- aandacht van de Nederlandse mebruik van. Robson laat het allemaal dia voor de toernooien van de
gelaten over zich heenkomen en BDO. „Ik won dit jaar de Lakeside
gaat lachend met de ene fan na de (het WK-toernooi van de BDO).
andere op de foto. Over de partij Veel beter kan je het niet doen,
die hij zojuist heeft gegooid, is hij lijkt me. Maar het toernooi wordt
heel kort. „That was good man.” in Nederland niet meer uitgezonCaelem kijkt met zijn vrienden den en dus is het heel moeilijk om
nog even terug op zijn partij tegen nog sponsors te vinden.”

door Peter Schoeber
HANDBAL – Op basis van minder ge-

scoorde uit-doelpunten miste het
Duitse HSG Nordhorn, de club van
Nicky Verjans uit Beek, de kans om
voor het tweede jaar op rij de
EHF-Cup in de wacht te slepen.
Voor liefst zevenduizend toeschouwers won het Spaanse Pervafersa
Valladolid de return met 24-23. Omdat het eerste Europacupduel in
31-30 eindigde voor Nordhorn, waren de uit-gescoorde doelpunten
doorslaggevend en gaat de cup
naar Valladolid. „Wanneer na twee
uur handbal de stand 54-54 is, beslist een kleinigheid wie de winnaar is. We waren er dicht bij en
kregen ook mogelijkheden voor de

door Bart Peeters
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winst”, zegt Verjans. „Het is een
wereld van verschil. Vorig jaar waren we vanaf het begin dé favoriet
om de Europacup te winnen (tegen FC Kopenhagen), dit jaar hield
niemand het voor mogelijk, dat
een failliete club de EHF-finale zou
halen. Alleen daarom al heeft Nordhorn een hele grote prestatie geleverd.” Zelf speelde de hoekspeler
de hele wedstrijd en scoorde twee
maal. Valladolid leidde bij rust met
15-10. „Vooral door wel acht goede
stops van onze keeper Peter Gentzel kwamen we daarna heel dicht
bij.” In de hectische slotseconden
(24-23) werd Verjans nog gelanceerd voor een break-out. „De bal
werd iets te kort aangespeeld, daardoor moest ik afstoppen om het

duel aan te gaan. Ik probeerde de
Spanjaard voorlangs te passeren,
maar hij volgde me goed. De vrije
worp die ik meekreeg hadden we
ingestudeerd, maar helaas werden
we goed vastgezet.”
Zondag werd de ploeg in Nordhorn door wel vierduizend fans gehuldigd. „Onze supporters zijn
vooral trots op de geleverde prestatie. Al is het besef er ook dat het zeker drie jaar duurt voordat Nordhorn (teruggezet naar de 2. Bundesliga, red.) weer Europees kan gaan.
Voor mij is het een mooi jaar geweest, waarin ik ontzettend veel ervaring heb opgedaan. Daarbij, ik
ben 21 jaar en heb al twee Europacup finales gespeeld. Je zult mij
niet horen klagen.”

AANTAL Slechts elf elite-renners staan aan de start

Ruijgh wint, maar krijgt geen goud
door Jac Scholtes

Opperste concentratie bij deze deelnemer aan het ENCI Limburg Open.

foto Bas Quaedvlieg

Berg wint na enig rekenwerk
door Michel Franssen
SCHAKEN – Het derde Limburg

Open heeft vier winnaars opgeleverd: De Noor Emanuel Berg, de
Oekrainer Joeri Solodovnitsjenko en de Nederlanders Sipke
Ernst en Wouter Spoelman.
Zij behaalden ieder 5½ punt in zeven ronden tijdens het vierdaagse
toernooi. Het prijzengeld voor de
plaatsten een tot en met vier werd
eerlijk gedeeld. Berg werd formeel
tot winnaar uitgeroepen, na het toepassen van een reeks ingewikkelde
en ook wel arbitraire regels. Spoelman heeft als enige van het viertal

nog niet de grootmeestertitel, maar
die krijgt hij binnenkort omdat hij
eerder dit seizoen al voor de derde
keer aan de norm van de Fide, de
wereldschaakbond, voldeed. In het
Limburg Open konden de schakers
niet aan de internationale titelnormen voldoen, want daarvoor moet
een toernooi of competitie uit minimaal negen ronden bestaan.
Patrick Driessens finishte als enige Limburger op 4½ punt. De speler van Voerendaal deelde met acht
anderen de twaalfde stek. Blerickenaar Martijn Dambacher, die in de
landelijke competitie voor Utrecht
uitkomt, kwam niet verder dan
vier punten en moest de 21ste posi-

tie delen met maar liefst negentien
concurrenten waaronder van Limburgse kant Tom Bus, Joost Heltzel, Mart Nabuurs en Thijmen
Smith.
De Limburgers liepen vroeg in
het toernooi al tegen een nederlaag
aan en waren snel gezien voor de
strijd om de eindzege. Zo’n hoofdrol werd ook alleen van Dambacher verwacht, maar hij verloor in
de vierde ronde van Alexandre Dgebuadze, een tot Belg genaturaliseerde grootmeester uit Oost-Europa.
Dambacher kwam ondanks hard
werken vier keer niet verder dan remise en het inleveren van drie punten in dit korte toernooi was veel

te veel van het goede. Berg probeerde vanwege de snel aflopende
schaal van het prijzengeld als enige
op zes punten te finishen. In de
slotronde had hij volgens commentator Herman Grooten en andere
kenners in de demonstratiezaal
met wit heel lang uitzicht op winst
tegen Solodovnitsjenko.
Die forceerde op de 57ste zet in
een lopereindspel echter remise
door zetherhaling, middels een
pionopmars die de analisten kort
daarvoor nog hadden afgekeurd.
De experts keken wel naar drie borden tegelijk, terwijl Solodovnitsjenko zich enkel en alleen om zijn eigen lijfsbehoud hoefde te bekom-

meren. In de B-groep voor deelnemers met een rating tussen 1700 en
2050, was er wel een Limburgs succes.
Narcis Sofic, die in de competitie
voor de reserves van ‘t Pionneke
uit Roermond speelt, deelde de
winst met Sander Wissink van het
Maastrichtse MSV/VSM, de organiserende club. Sofic en Wissink vergaarden elk zes punten uit zeven
ronden.
De 14-jarige Diana Dalemans, lid
van Voerendaal, eindigde met 4½
punt op de dertiende tot en met
22ste plek, en was daarmee meteen
de beste Limburgse vrouw in het
toernooi.

WIELRENNEN – Het regionale Districtskampioenschap van de KNWU is in feite een verkapt clubkampioenschap voor TWC De
Maaslandster-PPL Belisol. Rob
Ruijgh, sneller dan verwacht hersteld van een valpartij op Koninginnedag, gaf de rood-witte overmacht gestalte bij de elite-renners.
Tom Dumoulin ontpopte zich als
coming man bij de beloften.
Met het typisch handgebaar van
twijfel rijdt eliter-renner Tjarco
Cuppens bij de zoveelste finishpassage bijna bij speaker Jan Schut
over de tenen. Zijn het nu nog tien,
acht of zeven rondjes, vraagt de
wegkapitein van PPL-Belisol en
nog regerend Limburgs kampioen
vertwijfeld aan de jury. PPL-ploegleider Paul Lacroix is zijn renner
dan al voor gegaan. Ook hij ergert
zich aan de onduidelijkheid die ontstaat doordat er in één koers drie
wedstrijden (Elite, beloften en
Amateurs A) worden verreden en
de koplopers niet op de hoogte zijn
van het aantal nog af te leggen
rondjes. Hij gaat verhaal halen bij
de witte jurywagen. Het verdict
van de KNWU-officials brengt helderheid: nog zes ronden.
Niet dat er bij de leiding van
PPL-Belisol ook maar één moment
onzekerheid bestaat uit welke

De dominantie van PPL Belisol in beeld.
ploeg de winnaar tevoorschijn zal
komen. De vraag is alleen: wie?
Cuppens en zijn aanvalskompanen
Rob Ruijgh en Tom Dumoulin
(allen PPL) hebben het verhaal namelijk al lang in zijn definitieve
vorm gegoten. Het drietal haalt vanaf de eerste meters stevig de zweep
over het peloton.

foto Bas Quaedvlieg

de beloftes en A-amateurs klinken.
Voor de elf elite-coureurs wordt zo blijkt pal voor de start - geen
provinciale titel vergeven; Ze zijn te
beperkt in aantal. Voor Rob Ruijgh
een forse streep door de rekening.
De missie van de voormalige Rabo-belofte was immers punten
sprokkelen om zijn NK-deelname
veilig te stellen. De zege bevestigt
hoogstens zijn kunnen. Nu de KNWU-bobo’s nog overtuigen.

H O N KBA L / SO F TBA L

A M E R I CA N FO OT BA L L

Softbalsters Condors
nipt onderuit

Zege Wildcats
zonder glans

De honkbalteams van de Sittard
Condors en Raptors (4G) wonnen
beide hun duels. De Sittardenaren
waren in Boxmeer met 1-13 veel te
sterk voor het jonge Royals-team,
en de Raptors bond in Beek DVS
uit Waalre aan de zegekar: 10-2.
Het softbalteam van de Sittard
Condors (5M) bracht koploper
Roef 2 in eigen huis bijna de eerste
seizoensnederlaag toe (7-6). De wisselvallige Cheethas-vrouwen bleven in 4F koploper door een 9-16
uitzege op het Helmondse Mulo.

Het American footballteam van
Maastricht Wildcats, dat zich reeds
geplaatst heeft voor de play-offs, behaalde in de voorlaatste wedstrijd
van de reguliere competitie in de
Topdivisie een kleurloze 20-6
(14-6) thuiszege op promovendus
Utrecht Dominators.

TRAINING Eerste en tweede plaats voor Joeri Jaegers

SUCCES Toernooi Bocholtz geslaagd

Sprinter Moerman maakt indruk

Rot Weiss Merl wint ZVVM/Campus verslaat MMS weer
Grenslandentoernooi

PA A R D E N S PO RT

ATLETIEK – Joeri Moerman was zondag de grote man bij de Limburgse
kampioenschappen in het Maastrichtse Jekerdal. De 21-jarige
AVON-atleet won eerst de 400 meter in 48.65 seconden en later op de
namiddag de 200 meter in 21.73.
Moerman was desondanks niet geheel tevreden: ,,De 400 meter had
een stuk harder gekund, maar ik
heb de laatste tijd heel veel getraind. De wedstrijden van vandaag zie ik ook als een zware training.”
Moerman wil in juli graag naar
het EK voor atleten van de jaargangen 1987-1989, in Kaunas. Hij moet
tijden van 21.11 en 46.84 lopen om

MOUNTA INBIKEN

Tweede plek Brouwer
Op het districtskampioenschap
voor de regio Zuid heeft mountainbiker Sebastiaan Brouwer uit Baarlo een tweede plaats behaald in de
categorie amateurs. Marianne Alleleijn uit Bocholtz greep in Berlicum een bronzen plak en master
Petro van der Sterren uit America
werd vierde.

Club Bocholtz sterk
Tijdens het Concours Hippique in
Hingen behaalden drie amazones
uit Bocholtz een eerste prijs. Bij de
Beginners was de overwinning in
de eerste groep voor Linda Crutz
met Lugano. In beide groepen van
de klasse Licht-2 gingen de overwinningen ook naar de Bocholtze
Tim Drummen met Quincy en Stefanie Kriescher met Wilanda. De
zwaarste
dressuurklasses,
de
Zwaar-1 en 2, werden gewonnen
door amazones uit Echt: Kyra Klinkers met Toronto en Nanda Sieben
met Tiama.

door Michel Franssen

zich individueel te kwalificeren,
maar er zijn ook kansen op de
4x400 meter waarop de nationale
ploeg dan 3.08.52 moet lopen. De
echte kwalificatieronden komen in
juni en begin juli.
Joeri Jaegers, in Maastricht de directe tegenstander van Moerman
op de 200 meter, moest op Tweede
Pinksterdag meteen in Lokeren aan
de bak met de nationale 4x100 meterploeg
van
de
lichtingen
1990-1991. De 19-jarige sprinter van
organisator Atletiek Maastricht
deed in het Jekerdal de 100 en 200
meter als laatste voorbereidingen.
Op de 100 meter was hij in 11.15 de
snelste van de dag, op de 200 meter
finishte hij in 22.15 ruim achter
Moerman, maar ver voor de rest als

tweede. Jaegers, die in Tilburg economie studeert, moet voor 13 juli
10.75 of 21.61 lopen om zich individueel te plaatsen voor het EK van
zijn leeftijdsklasse in Novi Sad.
In Nijmegen, op de studentenkampioenschappen, kwam hij anderhalve week geleden met 21.74
dicht bij de eis voor de 200 meter.
Jaegers traint mede door zijn studie in Tilburg nog maar weinig in
Maastricht zelf. Vooral in de wintermaanden is hij met andere leden
uit de nationale sprintselectie vaak
actief in de hallen in Papendal en
Sittard. ,,Het is aan die hallen te
danken dat het zo goed gaat met de
Nederlandse sprint, want we kunnen nu de hele winter trainen met
veel minder risico van blessures.”

NACOMPETITIE Ook Arcan bereikt volgende ronde

door Tjeu Stemkens

door onze correspondent
VROUWENVOETBAL – De vierde editie van het Europees Grenslandentoernooi voor vrouwen in Bocholtz
is gewonnen door SV Rot Weiss
Merl uit Duitsland. Tweede werd
Benschop. In het veld van 45 teams
waren sportclub WVV (tiende
plek) en Sportclub’25 (twaalfde) de
beste Limburgse ploegen. Het evenement vond plaats op sportpark
Bocholtzerheide, de thuishaven
van WDZ en Sportclub’25. Met ondersteuning van de Stichting Promotie Vrouwenvoetbal Parkstad
Limburg kreeg de organisatie na af-

loop louter positieve reacties, zegt
stichtingsecretaris Jack Lussenburg.
„Het evenement is geslaagd dankzij
de ruim honderd vrijwilligers,
waaronder scheidsrechters en de
EHBO. Over beide dagen werden
380 wedstrijden gespeeld. Wat mij
vooral opviel was de enorme saamhorigheid onder de deelnemers.
Had een team door blessures te weinig speelsters, bood direct een
meid aan om het elftal weer op
peil te brengen. Ongeacht of dit
een ploeg uit België, Duitsland of
Nederland was. Dit onderstreepte
op treffende wijze ons motto ‘Sporten zonder grenzen’.”

De Limburgse hymne zal uiteindelijk alleen voor de winnaars bij

ZAALVOETBAL – ZVVM/Campus en
Arcan Greengarden hebben de
tweede ronde van de nacompetitie
voor een plaats in de eredivisie B
bereikt. ZVVM/Campus versloeg in
eigen hal MMS United uit Rucphen: 4-3. Arcan/Greengarden deed
uitstekende zaken in Voorhout,
waar Bax Zeefdruk met duidelijke
cijfers werd geklopt: 7-2.
ZVVM/Campus had in Rucphen
al de handen vol gehad aan MMS
United, dat met Khalid Didi, de
topschutter van de topdivisie, een
echte topper in huis heeft gehaald.
Pas in de laatste minuut werd de
winst gepakt (4-3). In eigen hal hielden de twee teams elkaar opnieuw

aardig in evenwicht. De thuisclub
miste echter node de routiniers
Fouad Afansiou (beenbreuk) en
Peter Cox. De ploeg moest even
naar een nieuw evenwicht zoeken.
Net als in het uitduel vonden de
Brabanders als eerste het net, tot
twee maal toe. Shahin Rassi en Ivo
Jongepier trokken de stand echter
beide keren gelijk. Vlak voor de
pauze schoot dezelfde Jongepier de
thuisclub voor het eerst op voorsprong. Maar daar kon Campus
niet lang van genieten. Uit een
strafschop scoorden de gasten de
gelijkmaker. Het duel bleef spannend met kansen over en weer.
Tien minuten voor tijd zette Leroy
van Delft de Zuid-Limburgers opnieuw op voorsprong. Dit gaatje

werd tot het einde vast gehouden.
Vrijdag wacht het uitduel naar
Snoekie Den Haag, de ploeg die FV
Weert versloeg.
Arcan/Greengarden had aanmerkelijk minder kopzorgen dan zijn
stadgenoot. Bax’ beste speler van
Eeuwijk was door een domme rode kaart in Maastricht geschorst
voor dit treffen. Arcan had een
klein kwartier nog wat moeite met
de thuisclub. Maar door een hattrick van Khalid Boukassa sloeg Arcan vlak voor en vrij snel na de pauze een flink gat (5-1). Die voorsprong kwam geen moment meer
in gevaar. Arcan kan zich nu opmaken voor twee confrontaties met
FCV Valkenswaard, de nummer
twee uit de eerste divisie C.

