
De Vries Limburgs kampioen 
WIELRENNEN > Maastrichtenaar Jolle de Vries,
lid van de Bergklimmers, is gisteren in Hey-
thuysen Limburgs kampioen geworden bij
de Amateurs A. In een felle spurt klopte hij
zijn clubgenoot Antoine Moonen in de
spurt. Bij de vrouwen won Monique van de
Ree uit het Brabantse Willemstad. Kristy
Miggels uit Belfeld kwam als zesde over de
streep. 

Van Ewijk verliest twee finales
TENNIS > Op het Pinkstertoernooi in Den
Bosch heeft Robert van Ewijk de finale van
het enkelspel in de categorie 1 verloren. De
Venlonaar verloor tegen de Vladimir Karuse-
vich in twee sets: 7-6 6-3. In het dubbelspel
stond van Ewijk met Frans Folkvord ook in
de finale. De Venlonaren verloren met 5-7
6-2 6-3.

Brand uitgeschakeld
TENNIS > Philippe Brand is in Emmen in de
kwartfinale blijven steken. De Valkenburger
moest na zijn zege op Marcel Reuter tegen
de favoriet Boy Wijnmalen spelen. In de
tweede set wist Brand een tiebreak af te
dwingen maar verloor met 6-2 7-6. Bij de
jeugdkampioenschappen van de regio Zuid
heeft Eva Waccano als enige Limburgse de ti-
tel in haar categorie gewonnen. De Weertse
won bij de meisjes tot en met 16 jaar de fina-
le van Marieke Viveen: 0-6 6-4 6-4. Bij de 14-
jarigen verloor Demi Schuurs in de finale
van Pleun Burgmans met 6-2 3-6 6-1. 

Weer spelbreker voor Cheetahs
SOFTBAL > Het competitieduel in Utrecht tus-
sen UVV, de koploper in de landelijke klasse
3B, en middenmoter Cheetahs uit Beek werd
afgelopen zondag afgelast. 

Maastricht Gaels derde
GAELIC FOOTBALL >Maastricht Gaels behaalde
in Luxemburg een derde plaats tijdens de
derde speelronde van de Regionale Benelux
Competitie. De huidige houder van de Euro-
pese Shield Cup verloor van de latere win-
naar Luxemburg met 14-7 en van London
met 14-9. In de strijd om de derde en vierde
plaats werd Amsterdam verslagen. 

SPORT K O R T

O f Tjarco Cuppens grossiert
in kampioenstitels? Het
lijkt er veel op. Kroonde hij

zich enkele weken geleden in het
Brabantse Westerbeek tot de beste
tijdrijder van de districten Zuid
West, Zuid Oost en Limburg, giste-
ren in Heythuysen pakte hij de
overwinning in het districtskam-
pioenschap op de weg bij de elite
renners. 

En in beide disciplines deed de
renner uit Landgraaf dit voor het
derde opeenvolgende jaar. Dat
mag zeker als een prestatie wor-
den aangerekend. Gisteren in Hey-
thuysen won Cuppens overtui-
gend de spurt van zijn twee mede-
vluchters Stefan Cohnen
(Selfkant) en Rik Kavsek uit Land-
graaf. Laatstgenoemde werd als
kampioen van de beloften gehul-

digd. „Natuurlijk wil je graag win-
nen”, vertelde Tjarco Cuppens.
„Vooral ook omdat dit ook de der-
de keer zou zijn. In de laatste ron-
de ( het parcours was 4400 meter
lang) ben ik bij de twee weggere-
den, want ik merkte dat ze elkaar
zaten te beloeren. Bovendien
vreesde ik Kavsek in de sprint.
Mijn demarrage bleek gelukkig
meteen de goede. Dit geeft me een
leuk gevoel.”
Op de Heide in Heythuysen was
het gisteren druilerig weer. Niet
dat Pluvius doorlopend aanwezig
was, maar hij liet zijn gezicht bij
tijd en wijle toch zien. Maar dat
deerde de renners niet. Met nog 14
ronden te gaan, ruim 60 kilome-
ter, kwam een achttal renners aan
de leiding. Moesten zij in de sprint
gaan uitmaken wie de sterkste
was? Nee, want met nog 25 kilo-
meter voor de wielen reed het bo-
vengenoemde drietal weg bij de
rest. En dat deed Tjarco Cuppens

vervolgens in de laatste ronde ook
bij het duo Cohnen en Kavsek. De
opmerking na de wedstrijd van
Pascal Aandewiel (TWC Maasland-
ster), hij werd vierde, aan twee van
zijn clubmakkers: „Bij die demar-
rage had er altijd eentje van ons
moeten meezitten”, was terecht.
Maar dat gebeurde dus niet.
Rik Kavsek, de kampioen bij de be-
loften, keek tevreden terug, maar
vooral ook vooruit. Want hij is
niet alleen door zijn ploegleider
bij het KrolStonE team aangewe-
zen voor het OZ Wielerweekend,
de tweeëntwintigjarige renner
start ook in de klassieker Parijs-
Roubaix voor beloften. „Gelukkig
zijn de problemen met mijn ge-
zondheid een stuk minder dan vo-
rig jaar. Wel heb ik na Olympia’s
Tour weinig kunnen trainen om-
dat ik wat last had aan de luchtwe-
gen. Mijn trainingsschema’s krijg
ik van Tim Heemskerk vanuit Ca-
nada en dat werkt perfect.” 

Tjarco Cuppens grossiert in titels
RIK KAVSEK DISTRICTSKAMPIOEN BIJ DE BELOFTEN
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M
aurice Peek, Tom
Bus, en Patrick
Driessens finish-
ten op een met ve-
len gedeelde vijf-

tiende stek met 4½ punt. De
Roemeen Sandu Ungureanu
won de B-groep met zes uit ze-
ven. Fred Scheeren en Narcis
Sofic vergaarden elk 5½ punt,
en deelden de tweede prijs met
enkele anderen.
Groots opgezette schaaktoer-
nooien zijn wegens geldgebrek
vaak eenmalig, maar dat zal
niet gelden voor de Limburg
Open, die dit pinksterweekein-
de in Maastricht zijn gehouden.
Zelfs als de huidige hoofdspon-
sors, waaronder de Enci, ermee
zouden kappen, blijft het toer-
nooi bestaan. „Wij staan daar-
voor garant”, zei ondernemer
Dick Klokgieters van de CIS-
groep zondag. De eerste editie
trok veel belangstelling uit de
Euregio, maar ook ver daarbui-
ten. Zelfs schakers uit Noord-
en Oost-Europa vonden de weg
naar het toernooi in Maas-
tricht. De behuizing van het
Trefcentrum in het Wittevrou-
wenveld bleek direct te klein.

„We willen meer toppers, ook
uit Limburg zelf, en naast de B-
groep voor de gewone clubspe-
lers nog een C-groep voor de
echte huisschakers. We zoeken
dus een grotere locatie, liefst in

Maastricht, want dat is de stad
met de meeste uitstraling.”
Vroeger, toen het kerkelijke
monument naast het Trefcen-
trum nog volop in gebruik was,
was de schaaksport weggege-

legd voor de oudere garde van
de mannelijke elite. Schaken is
intussen allang een volkssport,
die de laatste tien, vijftien jaar
door steeds meer vrouwen
wordt beoefend. 
Een van hen is de twaalfjarige
Lisa Schut. Zij krijgt waar-
schijnlijk een kans in het twee-
de team, dat het Roermondse
Pionneke en Venlo van promo-
tie naar de eerste klasse afhield.
Ïk was dit seizoen topscorer van
het derde,” vertelde ze met ge-
paste trots. Lisa speelde in de A-
groep, en had daarin zondag-
avond al 2½ punt verzameld.
„Daarmee ben ik best tevreden.
Mijn rating is 1918, maar ik heb
tot nu toe alleen maar spelers
van boven de 2100 ontmoet.”
Op het junioren-NK in Venlo,
speelde Lisa bij de C-jongens

mee. Het kwam daardoor niet
tot een treffen met de Hoens-
broekse Diana Dalemans, die
bij de C-meisjes als zesde ein-
digde. Diana pakte vorige
week, op het NK voor D-junio-
ren in Rijswijk, de nationale ti-
tel bij de meisjes met een mon-
sterscore van acht uit negen.In
Maastricht, waar ze begrijpe-
lijk nog in de B-groep uitkwam,
was ze zondagavond toch een
beetje moe. Ze had in de vijfde
ronde een goede stelling opge-
bouwd, maar lette even niet op,
en verloor. Haar gedachten wa-
ren vooral thuis, waar ze haar
twaalfde verjaardag nog moest
gaan vieren. „Dit wordt mijn
laatste toernooi van dit sei-
zoen, na de vakantie gaan we
weer verder”, liet Diana weten.
De jongens waren ondanks al-
les ver in de meerderheid in
Maastricht. 

Kritz beste schaker
DUITSER WINT EERSTE LIMBURG OPEN IN MAASTRICHT

SCHAKEN
Door Michel Franssen

De Duitser Leonid Kritz
heeft het Enci Limburg
Open gewonnen met zes
punten uit zeven partijen.
Zijn landgenoot Gerard
Schebler, kopman en coach
van Voerendaal, bereikte
met 5½ punt een gedeelde
tweede plek. Martijn
Dambacher eindigde als
beste Limburger op een
gedeelde zesde plaats met
vijf punten.

Beste Limburger Martijn Dambacher. foto Rob Oostwegel

LIMBURG OPEN WIL
IN DE TOEKOMST
MEER TOPPERS 

D e clichévraag of darten wel
sport is, werd door Francis
Hoenselaar afdoende beant-

woord tijdens de Parkstad Open.
‘The Dutch Crown’ rekende tij-
dens de finale in Hoensbroek op
indrukwekkende wijze af met
haar Letse tegenstandster Enita Bi-
be: 6-3. 

Door haar fans wordt ze ‘The
Dutch Crown’ genoemd. Francis-
ca (Francis) Hoenselaar (42) is dan
ook de beste Nederlandse darts-
speelster aller tijden. 13-voudig
Nederlands kampioen, zeven keer
winnaar van het Dutch Open,
twee keer winnaar van de Win-
mau World Masters, Europees
kampioen (singles én doubles) en 

winnaar van de World Darts Tro-
phy. 
Een grote wens staat nog open: de
wereldtitel. Hoewel de Rotter-
damse vijf keer de WK-finale haal-
de, wist ze daarin nooit zevenvou-
dig wereldkampioene Trina Gulli-
ver te kloppen. Op The Lakeside
van 2002 en 2007 was Hoenselaar
er dicht bij: maar na een voor-
sprong verloor ze beide finales
met 2-1 in sets. In Hoensbroek liet
Hoenselaar zich echter niet de
kaas van het brood eten. 

Dat deed ook Mervin King niet. De
Engelse topper was in de herenfi-
nale te sterk voor Brabander Mai-
kel van Gerwen: 6-3. Aan het toer-
nooi in Hoensbroek deden inter-
nationale toppers mee zoals
Darryl Fitton, Ted Hankey, Gary
Anderson en John Walton.

Hoenselaar oppermachtig 
op Parkstad Open 

MERVIN KING BESTE IN HET MANNENTOERNOOI

DARTS
Van onze corrrespondent


