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TAFELTENNIS

Li Jiao en Franssen
naar Peking
De Nederlandse tafeltennissters,
met Li Jiao van Fürst Heerlen en
de Limburgse bondscoach Pieke
Franssen, hebben een startbe-
wijs gekregen voor het landen-
toernooi op de Olympische Spe-
len. Dat maakte de internationa-
le tafeltennisbond ITTF zondag
na het mondiale olympisch kwa-
lificatietoernooi in Boedapest
bekend. De ITTF verdeelt de tic-
kets op basis van de speelsters
die zich individueel hebben ver-
zekerd voor een ticket naar de
Spelen. Namens Nederland doen
Li Jiao en Li Jie mee aan het in-
dividuele toernooi in Peking. 

Keen heeft nog één
horde te nemen
Trinko Keen heeft van de inter-
nationale tafeltennisbond ITTF
een ticket voor de Olympische
Spelen gekregen. De Arnhemmer
bereikte de laatste acht in Boe-
dapest en kreeg daarmee een re-
tourtje Peking aangeboden.
Keen heeft echter nog niet aan
de limiet van sportkoepel
NOCNSF voldaan. Hij moet
daarvoor bij een ProTour-toer-
nooi de kwartfinale halen. Dat is
beduidend lastiger dan in Boe-
dapest bij de laatste acht eindi-
gen. „Ik ga er mijn uiterste best
voor doen”, sprak Keen zondag.
„Voor mij en het Nederlandse
tafeltennis zou het natuurlijk
goed zijn als ik kan deelnemen
aan de Spelen. Want die kans
dient zich voorlopig niet meer
aan.”
Voor Keen (36) is het - gelet op
zijn leeftijd - namelijk zijn laat-
ste mogelijkheid op olympische
deelname en opvolgers hebben
zich in Nederland nog niet aan-
gediend.

BADMINTON

Badmintonsters op
dreef bij WK
De Nederlandse badmintonsters
hebben de achtste finales bereikt
van het wereldkampioenschap
voor landenteams, de Uber Cup.
Ze spelen vanochtend tegen
Nieuw-Zeeland voor een plek bij
de laatste acht.
Het team van bondscoach Mar-
tijn van Dooremalen zette giste-
ren in Jakarta een knappe presta-
tie neer door het als tweede ge-
plaatste Japan met 3-2 te
verslaan. Deze zege was al ge-
noeg voor een plek bij de laatste
zestien.

GOLF

Garcia in playoff
langs Goydos
Sergio Garcia heeft zijn tot nu
toe grootste toernooizege uit
zijn loopbaan behaald. De
Spaanse golfer won de Players
Championship in Ponte Vedra
Beach. Na een gelijk aantal sla-
gen van 283 liet hij de Ameri-
kaan Paul Goydos in de playoff
achter zich. Garcia sloeg direct
bij het eerste extra hole toe.
Het was voor de 28-jarige Garcia
zijn eerste toernooiwinst in drie
jaar. Hij is in Florida de eerste
Europese winnaar sinds de Brit
Sandy Lyle in 1987. 

SPORTKORT

M aartje Paumen uit Geleen
heeft gisteren met Den
Bosch opnieuw de Europa

Cup 1 gewonnen. De regerend
landskampioen was in Keulen in
de finale veel te sterk voor het
Spaanse Club de Campo Madrid.
Den Bosch versloeg de ploeg met
7-0. Bij rust leidden de Brabantse
vrouwen al met 5-0. 
Den Bosch zegevierde al voor de

negende keer op rij in het belang-
rijkste Europese clubtoernooi. De
formatie hoefde dit toernooi geen
enkel tegendoelpunt te incasse-
ren en sloot af met een doelgemid-
delde van 32-0. 
Maartje Paumen opende in de eer-
ste helft met een strafbal de score
voor Den Bosch. Ze nam uit een
strafcorner ook de 4-0 voor haar
rekening. Vera Vorstenbosch
scoorden ook twee keer. De ande-
re doelpunten kwamen op naam
van Janneke Schopman, Emilie

Mol en Lidewij Welten. De derde
plaats was voor de Duitse gast-
vrouwen Rot-Weiss Köln. Zij ver-
sloegen in de strijd om het brons
Atasport Baku uit Azerbeidzjan
met 2-1.

HGC heeft het zondag in de finale
van de Euro Hockey League (EHL)
niet gered. De ploeg van de schei-
dende coach Paul van Ass moest
zich in Rotterdam in de eerste ver-
lenging gewonnen geven tegen
Uhlenhorster HC: 0-1. De Duitse

ploeg verdiende 20.000 euro met
de triomf in de eerste editie van de
EHL. HGC, dat in 1997 voor de eer-
ste en laatste keer de Europa Cup
voor landskampioenen won, hield
10.000 euro over.
Initiatiefnemer Maurits Hendriks
was in Rotterdam zeker niet de
enige die tevreden was over de ou-
verture van de vernieuwende EHL,
die in navolging van de Cham-
pions League in het voetbal met
een centrale marketingstrategie
werkt. 

Maartje Paumen wint Europa Cup met Den Bosch
HOCKEY
Van onze verslaggevers

Limburg Open floreert

H
et Limburgse schaak-
feest kan uiteraard nog
niet tippen aan het be-
roemde Corus-toernooi
in Wijk aan Zee, maar

dit gaat straks veranderen, belo-
ven de grondleggers Manuel

Weeks en Ibrahim Ashraf met de
nodige bluf. ,,Dit toernooi zal over
twintig jaar nog bestaan, en tegen
die tijd hopen wij Corus voorbijge-
streefd te hebben.” 
Topfavoriet en
grootmeester Vasi-
lios Kotronias, die
een half punt te
weinig verzamel-
de om een deel van
de hoofdprijzen
mee naar huis te
nemen, geeft de in-
ternationale
schaaksport echter niet zo veel
tijd meer. ,,Schaken op het hoog-
ste niveau is al dood geanalyseerd.
De invloed van de computer heeft
alle creativiteit weggespoeld. Het
zal niet lang duren, voordat het

schaken een geheel dood spel is,”
stelt de 44-jarige Griek.
Kotronias behoorde in de jaren ’90
tot de top-30 van de wereld en was
een van de belangrijkste secon-

danten van de Bul-
gaar Topalov in de
eerste vier, vijf ja-
ren van dit millen-
nium. Zijn opinie
moet dus serieus
worden genomen.
Topalov was zon-
der de hulp van Ko-
tronias misschien

nooit de wereldkampioen van
2005-2006 geworden. Kotronias
geeft alle credits aan Topalov zelf.
,,Hij is een van de laatsten met
werkelijk talent en creativiteit,
maar de computer heeft zijn ver-

rassingselementen weggeblazen.”
Maar hoe voorspelbaar de schaak-
sport volgens Kotronias ook is ge-
worden, het was zeker niet voor-
zien, dat hij in de zesde en voor-
laatste ronde ging verliezen van
de Russische meester Klimov, die
ruim 120 Elo-punten minder be-
zat. De kans op een Griekse toer-
nooizege was daarmee direct ver-
keken. Klimov en de jonge Asten-
se meester Robin Swinkels
verzekerden zich in de slotronde
van een deel van de hoofdprijzen
met een snelle remise. Zo eindig-
den zij met Friso Nijboer en de Brit
Gawain Jones op zes punten. Mar-
tijn Dambacher behoorde tot het
zestal dat op 5½ punt finishte. De
Blerickenaar pakte daarmee de
Limburgse titel.

Het tweede ENCI Limburg
Open is een ongekend succes
geworden. Vier dagen lang
speelden bijna vierhonderd
schakers uit de hele wereld in
het Leeuwenborgh instituut
in de Maastrichtse wijk
Scharn. 

Kanttekening Kotronias: ‘Computer bedreigt schaken’
SCHAKEN
Door Michel Franssen

Het Leeuwenborgh instituut was voor even een schakersparadijs. foto Johannes Timmermans

400
SCHAKERS IN
MAASTRICHT


