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Er is nog leven na fenomeen Max Euwe

Wereldtop pétanque
naar Maastricht

Limburg wachtte zestig
jaar lang op een
internationaal
schaaktoernooi. Het
lange wachten moe, komt
Heerlenaar Ashraf
Ibrahim dit weekeinde in
Maastricht op de proppen
met een evenement
waarin buitenlandse
toppers en de Limburgse
schaakelite het tegen
elkaar opnemen.
Driewerf hoera: de ENCI
Limburg Open is geboren.

PÉTANQUE
VAN ONZE VERSLAGGEVER

Nederland beleeft woensdag 20
en donderdag 21 juni een jeu de
boules-primeur. Die dag vindt
voor het eerst een etappe van
het prestigieuze Franse topcircuit ‘Masters de Pétanque’ buiten Frankrijk plaats. Om precies te zijn in Maastricht. Het
wordt het eerste grote pétanque-evenement van drie in
Maastricht: de Masters de Pétanque op 20 en 21 juni van dit
jaar, het Europees jeugdkampioenschap in 2008 en als klap
op de vuurpijl het wereldkampioenschap triplettes in 2009.
De Masters de Pétanque speelt
zich af in plaatsen, verdeeld
over geheel Frankrijk. Met dit
jaar dus voor het eerst een etappe, de eerste, buiten Frankrijk.
Aan het circuit nemen zeven geselecteerde teams deel. Daarnaast heeft de plaatselijke organisatie het recht één team samen te stellen.
De beste vier teams na zeven
speeldagen plaatsen zich voor
de finaledag aan het eind van
het seizoen. De deelnemende
teams in Maastricht zijn goed
voor 30 wereldtitels en 40 nationale titels. De bekendste pétanquespeler is Philippe Quintais.
Hij werd dertien keer wereld-

SCHAKEN
DOOR PATRICK DELAIT

Om als tiener te kunnen deelnemen aan een schaaktoernooi,
moest Ashraf Ibrahim altijd
naar het westen van het land.
Hoe lang hij ook speurde naar
alternatieven in Limburg, ze
waren er niet. Omdat hij zich
niet langer bij die situatie wilde
neerleggen, rijpte bij de 24-jarige Heerlenaar het idee om zelf
iets op poten te zetten. Na een
toevallige ontmoeting met
meester en internationaal arbiter Manuel Weeks kwam alles
in een stroomversnelling.
„Toen ik hem in november 2006
sprak, zaten we meteen op dezelfde golflengte. Hij had dezelfde behoefte om iets te betekenen voor het Limburgse schaken. Het besluit om een nieuw
internationaal toernooi te organiseren, was binnen de kortste
keren genomen.”
Ibrahim hoorde pas later welke
erfenis hij overnam. Het laatste
toernooi in Limburg met internationale uitstraling dateert
van 1946. Toen kreeg de Maastrichtse schaakvereniging MSV
voor haar 25-jarig jubileum diverse grootmeesters, onder wie
voormalig
wereldkampioen
Max Euwe, over de vloer. Is het
budget van de eerste Limburg
Open niet toereikend om de wereldtop naar Maastricht te lokken, met acht grootmeesters op

Daalhof krijgt
punten terug
VOETBAL
VAN ONZE VERSLAGGEVER

De commissie van beroep van
de KNVB heeft het protest dat
zesde klasser Daalhof heeft aangetekend tegen een straf van de
strafcommissie gehonoreerd.
Daardoor krijgt Daalhof de vijf
punten terug die het kwijt was
geraakt wegens schuld aan staken van de wedstrijd tegen
Epen (1-1) een viertal weken geleden. Gevolg is dat de Maastrichtse club alsnog periodekampioen is en als zodanig mag
deelnemen aan de nacompetitie in de zesde klasse A. Zaterdag (18.00 uur) speelt de club
thuis tegen Strucht, pinkstermaandag (14.30 uur) staat de
uitwedstrijd tegen Epen op de
agenda.
Eerder
speelden
Struchter Boys en Epen al tegen
elkaar, Epen won met 6-2.

Bestuur AZ
niet naar Ajax
VOETBAL
ANP

DERDE KLASSE
SVC 2000-Helden
Inhaal
DERDE KLASSE D
Sparta’25-Nooit Gedacht (restant 15 minuten; stand 3-1)

SPORTCIJFERS
BASKETBAL

New York. NBA, play-offs (best-ofseven).
Finale Western Conference: San Antonio
Spurs - Utah Jazz 105-96. Stand: 2-0.
IJSHOCKEY

New York. NHL, play-offs (best-ofseven).
Finale Western Conference: Anaheim Ducks
- Detroit Red Wings 4-3. Eindstand: 4-2.
Anaheim naar finale NHL.

van de ENCI, heb ik vroeger nog
geschaakt. Toen ik bij hem aanklopte voor steun, was hij meteen enthousiast. Dat is ons geluk geweest. Zonder serieus
budget kun je de betere buitenlanders wel vergeten. Hen heb
je nodig om anderen over de
streep te trekken.”
De Limburg Open moet volgens
hem een impuls zijn voor het
het Limburgse schaken. Daarom ook komt het hem goed uit
dat het nieuwe evenement het
strijdtoneel is voor de Limburgse titelstrijd. Regionale toppers

‘Elke endurance is een
aanslag op je lichaam’
Ze moet nog 22 worden
(op 29 juli), maar de staat
van dienst die Carmen
Römer in de endurance
heeft opgebouwd is
respectabel. Komend
weekeinde tijdens de
Achterhoekse
Paardendagen in Zelhem
staat ze voor de
honderdste keer aan de
start.

Ze was er onder andere voor in
Australië (‘een heel mooi continent vind ik dat’) en de Golfstaten, waar ze onder andere ritten
door de woestijn maakte en dit
jaar nog met gesluierde sjeika’s
meereed in een wedstrijd om de
Lady’s Cup. Ze heeft in de Emiraten gewoond in de paleizen
van sjeik Abdullah en sjeik Ras
al-Khaimah. Super-de-luxe allemaal, maar als je de Landgraafse vraagt naar de mooiste wedstrijd hoeft ze geen seconde na
te denken. Avontuur en rijkdom spelen daarin geen rol, alleen het sportieve resultaat telt
voor haar als ze zegt ‘het EK is
de allermooiste’.
In het Tsjechische Zabreh Na
Morave won ze in september vorig jaar de Europese titel in haar
laatste jaar bij de Young Riders.
Het was überhaupt de eerste individuele medaille die Nederland ooit won op een internationaal kampioenschap. En voor
Carmen Römer was het bovendien een dikke pleister op de
wonde, die ze enkele weken
eerder had opgelopen. Toen de
kans om - letterlijk - in haar eigen achtertuin deel te kunnen
nemen aan het WK in Aken teniet gedaan werd door blessures van haar paarden Joker R en
Fadilah R huilde ze dikke tranen.
Om enigszins gelijke kansen te

Carmen Römer met haar trouwste begeleider, vader Lei.
foto Peter Schols
hebben moeten enduranceruiters bij wedstrijden, inclusief
hun zadel, minstens 75 kilo op
de weegschaal brengen. Omdat
de Limburgse vlieggewicht daar
in de verste verten niet bij in de
buurt komt, moet ze iedere
keer een gel-pack van zo’n veertien kilo onder het zadel meevoeren. Echt comfortabel is het
niet en of de paarden er veel
hinder van hebben is ook maar
de vraag. Carmen Römer: „Ik
heb het wel eens getest tijdens
de trainingen, maar aan de
hartslag van de paarden merkte
ik geen verschil.”
En ondanks het extra-gewicht
heeft ze tachtig procent van
haar wedstrijden (‘79 van de 99
om precies te zijn’) tot een goed
einde gebracht. Bij veel ruiters
ligt dat gemiddelde op 50 procent, zodat de vraag terecht
lijkt of de Limburgse met een
ietwat gewaagdere aanpak wellicht meer prijzen zou hebben
gewonnen? „Dat kun je zo niet
stellen”, legt ze geduldig uit. „Ik
heb niet zo vaak gewonnen,
maar ben wel dikwijls bij de eerste vijf geëindigd. Ik begin inderdaad altijd voorzichtig en
versnel in het tweede deel. Je
moet wel zorgen dat je paard gezond aan de finish komt, want
anders word je bij de na-keuring alsnog gediskwalificeerd.
In een wedstrijd over 160 kilometer balanceer je vaak op het
randje. Je moet een goed gevoel
voor paarden hebben. Dat kun
je niet leren, je hebt het of je
hebt het niet. Heeft het paard
pijn, voelt hij zich niet goed,
drinkt hij wel genoeg? Geen

mens kan zeggen hoe hij zich
voelt. Al dat soort zaken moet je
aanvoelen. In één (onverstandige) race kun je een paard helemaal naar de knoppen helpen.”
Sergeant Römer is bij de marine
bezig aan haar derde (van vijf )
opleidingsjaar. Daarna moet ze
nog minstens zeven jaar in
dienst blijven. Ze heeft echter
de topsportstatus (in ieder geval
tot 2009) en krijgt alle ruimte
voor haar sport. Toch is het wel
eens moeilijk als ze na een endurance op maandagmorgen de
stormbaan op moet. „Zo’n endurance is een aanslag op je lichaam. Je merkt dat de mens
niet gebouwd is om tien tot
twaalf uur in het zadel te zitten.
Het is fysiek zwaarder dan mensen denken. Ook al doe ik nog
aan fitness, zwemmen en hardlopen, na een wedstrijd heb ik
spierpijn, stijve gewrichten,
een stijve rug. Sommige collega’s kunnen soms dagenlang
niet lopen, maar daar heb ik gelukkig geen last van.”
Voor de paarden is het echter
‘geen inhumane sport’, zo zegt
ze stellig. „We rijden nooit over
gevaarlijke parkoersen. Voor,
tijdens en na de wedstrijden
zijn er strenge keuringen, waarbij de dierenarts in zijn eentje
besluit over diskwalificatie of
doorgaan. Er is geen beroep tegen mogelijk. Als het paard tijdens de keuring ook maar een
stap verkeerd zet, lig je eruit. Ze
zijn erg streng, soms zelfs te in
mijn ogen. Maar de gezondheid
van de paarden staat voorop,
daar hoef je niet aan te twijfelen.”

Of de Limburg Open een gunstig effect zal hebben op de tanende populariteit van het
schaken in onze provincie,
waagt Dambacher niet te voorspellen. „Een toernooi moet
kunnen groeien. Continuïteit is
enorm belangrijk. Alleen dan
kan het Limburgse schaken de
vruchten plukken van dit initiatief.”
De Limburg Open wordt gespeeld in het Trefcentrum van
de wijk Wittevrouwenveld in
Maastricht, begint vrijdag en
duurt tot pinkstermaandag.

FL TSEN
Davis
Wielrennen - Allan Davis
heeft gisteren de derde
etappe van de Ronde van
Catalonië gewonnen, onderdeel van de ProTour.
De Australische wielrenner was in de sprint sneller dan zijn landgenoot
Baden Cooke en de Italiaan Daniele Bennati.

Geblesseerd

PAARDENSPORT
DOOR GIEL HENDRIX

Carmen Römer houdt niet van
half werk. Op haar computer
heeft ze alle prestaties keurig
bijgehouden. Gerekend aan een
gemiddelde snelheid van ongeveer vijftien kilometer heeft ze
meer dan 507 uur in het zadel
gezeten voor de 7610 wedstrijdkilometers. En dan telt ze uiteraard de trainingsuren niet mee.

zoals Maurice Peek en Patrick
Driessens zullen daarin moeten
opboksen tegen topfavoriet
Martijn Dambacher. De 28-jarige meester uit Blerick beschouwt het LK als een ideale
voorbereiding voor het NK, dat
in juni in Hilversum wordt gehouden. „De voorbije jaren heb
ik niet meegedaan aan het Limburgs kampioenschap omdat
het niks meer voorstelde. Het
was voor mij geen sportieve uitdaging meer. De nieuwe opzet
maakt het een stuk aantrekkelijker.”

Zaalhandbal - Bondscoach Sjors Röttger moet
handbalinternational Joyce Hilster missen in de
komende beslissingswedstrijden tegen Kroatië
voor deelname aan de het
wereldkampioenschap.
De hoekspeelster van het
Deense GOG Svendborg
heeft een elleboogblessure.

Fräser assistent
Voetbal - Henk Fräser
wordt komend seizoen assistent van trainer Wiljan
Vloet bij ADO Den Haag.

De 40-jarige Fräser ziet
het als uitdaging om met
Vloet te kunnen samenwerken. Fräser, onder andere ex-Roda JC, was bij
Feyenoord trainer bij de
beloften en de A1.

Stanley Cup
IJshockey - Anaheim
Ducks heeft de finale van
de Noord-Amerikaanse
ijshockeycompetitie bereikt (tegenstander Ottawa Senators, 1ste duel 28
mei). De Ducks wonnen
de zesde wedstrijd met
4-3 tegen de Detroit Red
Wings.

VOETBAL
ANP/DPA

Mocht hij in Duitsland ooit naar
een andere club gaan, dan
wordt het zeker niet Bayern
München. Spelbepaler Rafael
van der Vaart, die met trainer
Huub Stevens Hamburger SV in
de Bundesliga hield, heeft gisteren in een interview met Sportbild met grote stelligheid gezegd dat van een dergelijke
transfer geen sprake kan zijn.
Van der Vaart verhuisde in 2005
voor vijf miljoen euro van Ajax
naar HSV. Voor die overgang
had zijn zaakwaarnemer Sören
Lerby al een gesprek gehad met
Bayern-manager Uli Hoeness.
„Destijds was het: ’Nee, nee en
nog eens nee’. Niet goed genoeg”, verklapte de Oranje-international. „Toen wilden ze me
niet, nu wil ik niet meer naar
Bayern.”
Van der Vaart benadrukte dat
hij in de Bundesliga het liefst bij
HSV blijft, waar hij nog een verbintenis heeft tot medio 2010.
„Ik zie geen reden iets aan dat
contract te veranderen. Het
loopt nog drie jaar. Ik ben tevreden met wat ik heb. Nu alleen
nog succes”, zei de middenvel-

der. Van der Vaart heeft wel bedongen dat hij in 2009 voor een
gelimiteerd transferbedrag van
1,5 miljoen weg kan. Ook daarom is hij niet geïnteresseerd in
een verbeterd contract. De oudAjacied maakte er in het vraaggesprek geen geheim van dat
voor hem Spanje, waar zijn
moeder vandaan komt, het beloofde land is. „Als er een
droomvereniging komt, dan
weet je het nooit. Als Real Madrid me bijvoorbeeld een aanbod doet, dan ga ik natuurlijk.”
● Heracles heeft het contract
met Mark Looms tussentijds
verlengd met twee jaar. De verbintenis van de 26-jarige verdediger, afkomstig uit de eigen
jeugd, loopt nu tot tot medio
2010.
Eerder deze week legde de Almelose eredivisieclub de Ghanese aanvaller Kwame Quansah
al voor nog twee seizoenen vast.
● FC Omniworld geeft Diangi
Matusiwa, topscorer van hoofdklasser Argon, volgend seizoen
een kans in het betaald voetbal.
De 22-jarige aanvaller, die op
zijn tiende Angola ontvluchtte
en naar Nederland kwam, deed
in het verleden al enige ervaring op bij FC Utrecht en RKC.
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Naar CAS

Kijk ook eens op www.vakantierecreatie.nl

Met Pinksteren naar gastvrije
limburgse dorpjes in de natuur
WWW.MAASDUINEN.NL
Kijk zaterdag in deze krant

Ski - Vier Oostenrijkse
biatleten hebben bij het
hoogste sporttribunaal
CAS beroep aangetekend
tegen hun levenslange
schorsing. Roland Diethart, Johannes Eder, Jurgen Pinter en Martin Tauber werden in april geschorst door het IOC.

Kijk ook eens op www.vakantierecreatie.nl

ADVERTENTIE

Bestel tussen 15 mei en 15 juni
in onze nieuwe Online winkel
en maak automatisch kans op
deze unieke Vodafone Vespa
t.w.v. € 2.500!
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Nacompetitie

liër Ian Rogers en de Duitse toppers Leonid Kritz en Gerhard
Schebler wil vastleggen, moet
een goed gevulde portefeuille
hebben. Met een prijzengeld
van 5.500 euro en een budget
dat minstens het dubbele is,
maakt de Limburg Open geen
geheim van haar ambities.
„Toen we voor het eerst adverteerden met ons toernooi, hadden we nog geen cent. We hebben daarmee een groot risico
genomen. De sponsors zijn pas
later gekomen. Met Theo Pluijmen, de voormalige directeur

Van der Vaart: Liever
Real dan Bayern

ON

AMATEURVOETBAL
Donderdag, 19.30 uur

de deelnemerslijst mag het
nieuwe schaakevenement niet
klagen. „We zijn meteen het
zesde toernooi in Nederland.
Rekenden we aanvankelijk op
180 deelnemers, we zitten nu al
op tweehonderd. Meer kunnen
we op de huidige locatie niet
aan. Ook de kwaliteit van het
veld is dik in orde. Zonder het
indrukwekkende netwerk van
Manuel Weeks hadden we niet
zoveel grootmeesters gehad”,
prijst Ibrahim zijn rechterhand. Wie de Zweedse nummer
één Emanuel Berg, de Austra-

webvoordeel

Het bestuur van AZ is zondag
niet aanwezig in de Amsterdam
ArenA bij de wedstrijd tussen
Ajax en AZ voor een plaats in de
voorronde van de Champions
League. Het bestuur wil zich op
deze manier solidair tonen aan
de eigen supporters, die de wedstrijd boycotten. De supportersvereniging en de club vinden de
voorwaarden van de lokale autoriteiten in Amsterdam onacceptabel.

De legendarische Max Euwe, rechts op deze foto uit 1931 in actie, speelde in 1946 op het jubileumtoernooi van MSV in Maastricht. foto ANP

kampioen en heeft daarmee na
wielrenster Jeanny Longo (15)
van alle Franse sporters de
meeste wereldtitels op zijn
naam staan. Een andere absolute grootheid in deze sport is
Marco Foyot. Hij was als atleet
nationaal jeugdkampioen op de
800 meter voordat hij zijn geluk
in het pétanque beproefde. Inmiddels heeft hij alle soorten
Franse titels op zijn naam staan,
individueel en in teamverband.
Misschien nog wel belangrijker
zijn zijn drie opeenvolgende zeges in de Marseillaise, het grootste jeu de boulestoernooi ter
wereld.
Voorafgaand aan de Masters
voor de groten vinden in alle
plaatsen de Masters de Pétanque Jeunes plaats, de Masters
voor jeugdspelers in de leeftijd
van 8 tot 14 jaar deelnemen. De
winnaars van de zeven etappes
kwalificeren zich voor de finale
op 29 en 30 augustus in Vieux
Boucau, gelijktijdig met de grote finale van de Masters de Pétanque. Het jeugdtoernooi in
Maastricht vindt op 20 juni
plaats en begint om 14.00 uur.
Een dag later begint om 10.00
uur het echte Masters de Pétanque op het Vrijthof voor een tribune met 1500 zitplaatsen. De
finale staat gepland om 18.00
uur.
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