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SUCCES Ploeg bestaat uit vijf Duitse, vier Limburgse en één Iraanse speler

Voerendaalse schakers Europa in
door Michel Franssen
SCHAKEN – Voerendaal gaat volgend
seizoen Europa in. De vijf Duitse,
vier Zuid-Limburgse en één Iraanse amateurs wonnen in Klimmen
met 6-4 van concurrent Homburg
Apeldoorn.
Landskampioen Hilversum won
met 6½-3½ van de andere concurrent, HMC Calder uit Den Bosch,
waardoor Voerendaal op 15 mei in
het Hilversumse stadhuis als eenzame tweede aan de slotronde van
de meesterklasse begint, met twee
matchpunten meer dan de directe
rivalen. De nummers een tot vier
spelen vanaf september Europacup. De vierde plek kan Voerendaal
niet meer ontgaan.
Ali Bitalzadeh, die vorig seizoen
nog voor Apeldoorn speelde, zette

de teller na een kleine vijf uur op
de bevrijdende 5½ punt. Hij had in
een toreneindspel met drie tegen
drie pionnen het intiatief plus de
betere structuur, maar berustte in
remise vanwege het veel grotere
clubbelang.
Bitalzadeh, die uiterlijk deed
denken aan de grote Iraanse koningen Cyrus en Daríus, emigreerde
tien jaar geleden naar ons land. Zoals van iemand met zijn intelligentie mocht worden verwacht, was
het inburgeren een fluitje van een
cent. „Ik spreek naast Parsi en Nederland ook Russisch, Duits, en Engels, en studeer parttime in Nijenrode,” liet hij met de koelheid van
de Perzische leiders uit de Oudheid weten.
De Limburgse spelers zijn bijna
allemaal ‘New Agers’ van de jaren

tachtig. „Bij ons gaat de maatschappelijke loopbaan voor, want zelfs
met een Elo-rating van 2500 kun je
als schaker nauwelijks droog brood
verdienen,” weet Bob Merx, een
van de achte reserves, die zaterdag
de titel grepen in 3H, en dus terugkeren naar de tweede divisie.
Soms zijn er geluiden, dat Voerendaal gewoon een goede ploeg
bij elkaar gekocht heeft, eerst van
Zuid-Limburgers makelij en later
van de betere Duitsers. Dit is volgens Merx maar ten dele waar.
„Alle spelers hebben het naar
hun zin bij ons. Dat komt door de
accommodatie, maar ook door de
bundeling van krachten, die de jonge talenten van weleer nieuwe uitdagingen biedt. Wij zitten nog niet
aan ons plafond.”

