SPORTKORT
Grootmeestersnorm Dambacher
S CHAKEN >Martijn Dambacher uit Hout-Ble-

rick heeft gisteren in Den Bosch zijn eerste
grootmeestersnorm behaald. De 27-jarige
schaker speelde met Utrecht in Den Bosch
de laatste competitieronde van de meesterklasse en behaalde zes punten uit negen
partijen. De Noord-Limburger die reeds internationaal meester is, moet nu nog twee
maal een norm halen om zich grootmeester
te mogen noemen.

Red Caps maatje te groot
S OFTBAL > De Noord-Limburgse softbalderby

in de vijfde klasse M tussen Mustangs Venlo
en koploper Red Caps Venray, eindigde na
zes innings in een 15-1 overwinning voor de
Venrayse bezoeksters. Red Caps was met
maar acht speelsters afgereisd naar Venlo,
waardoor een gat in het buitenveld ontstond
en een automatische nul aan slag het gevolg
was. Deze handicap verhinderde het gastenteam desondanks niet om een ruime overwinning te behalen.

Successenreeks Mustangs gestopt
H ONKBAL > Het honkbalduel tussen ASC Park-

stad uit Heerlen en de Venlose Mustangs is
geëindigd in een eclatante 14-2 zege voor de
Heerlense thuisploeg. Door deze nederlaag
is aan een successenreeks van drie achtereenvolgende overwinningen, en tevens het
medekoploperschap van de Venlonaren een
einde gekomen. Het Heerlense team staat
nu stevig verankerd op de eerste plaats van
de vijfde klasse H.

Zwaar weer honkballers Venray
H ONKBAL > De honkballers van hekkensluiter

Red Caps Venray leden tegen de nummer
voorlaatst in de vierde klasse F, De Hazenkamp 3, een kansloze 20-0 uitnederlaag. De
geroutineerde Nijmeegse ploeg wist reeds in
de eerste inning negen runs te scoren op
vier wijd, en een aantal gemiste vangballen
van de gastenploeg. De wissel van Nathan
Colin door Wout van Helden bij een 14-0
stand aan het begin van de vijfde inning zette ook geen zoden aan de dijk voor de Venrayse formatie. Het jonge Venrayse team van
aanvoerder Radhames Lesire toont tot nu
toe een ontstellend gebrek aan slagkracht
met slechts 14 runs in vijf wedstrijden.

