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SCHAKEN Fout op website schaakbond zorgt voor misverstand

Dambacher af
Hausrath troeft D
Martijn Dambacher blijft de
sterkste schaker van de echte Limburgers, al moest hij
in het Limburg Open de
Limburgse titel aan de Duitser Daniël Hausrath laten.
door Michel Franssen

D

aniel Hausrath, die al jaren voor Voerendaal
scoort, verzamelde net als
vier anderen 5½ punt uit
zeven partijen, en deelde in de prijzenpot voor de plaatsen 1 tot en
met 5. De Belg Roel Hamblok finishte met zes anderen op 5 punten, en greep onder de Schaaklimburgers het zilver. Dambacher vergaarde net als acht collega’s 4½
punt.
Daarmee bleef de 33-jarige semi-prof uit Blerick 0.9 punt onder
zijn normscore, en ging zijn Elorating van 2500 naar 2491. Een lelijke
streep door de rekening van Dambacher, die in de nationale competitie nog zijn tweede grootmeesternorm binnenhaalde. De voorbeschouwing op de website van de
schaakbond zorgde voor de slotronde in Spakenburg nog voor een misverstand over de status van Dambacher in de jacht op de hoogste eretitel van de Fide.
Er stond dat hij nog een remise nodig had tegen een sterke grootmeester. Hij won van Tom Verhoeven,
maar die zat zo’n 350 punten onder de voor Dambacher vereiste rating. „Mijn vader vroeg ook hoe dat
zat, maar de KNSB heeft het fout
geformuleerd. Remise was alleen
voldoende tegen een topspeler,
winst was altijd genoeg.”
Zo behaalde hij pas zijn tweede
grootmeesternorm, een derde was
ongeldig. Die was behaald in een
toernooi over zeven ronden, terwijl de Fide negen ronden als mini-

Martijn Dambacher in zijn partij tegen Thijmen Smith.
mum stelt. Dat brengt ons een heikel punt van de Limburg Open, die
dus over zeven ronden gaat. Toernooidirecteur Hans Ouwersloot onderkent het probleem. „De meerderheid bestaat uit amateurs, die
misschien wegblijven als zij nóg
een vrije dag moeten opnemen.
Maar de discussie om het toernooi
voor de topspelers met een dag te
verlengen, loopt al even. Ik kan mij
goed voorstellen, dat iemand als
Martijn Dambacher graag een dag
verlof opneemt, om aan zijn derde

grootmeesternorm te voldoen.”
Dambacher ging de slotdag in met
een respectabele oogst van 3½
punt, ook al kon slechts de zege op
Thijmen Smith de toets der zelfkritiek doorstaan. Hij bereikte met
zwart niet veel tegen Patrick Driessens en Marcel Harff en ontsnapte
tegen Stefan Beukema aan een nederlaag. Deze Nederlandse Belg
kon zijn twee pluspionnen niet verzilveren, omdat er lopers van ongelijk kleur in het eindspel stonden.
De zege met wit op Felix Klein zag
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er aardig uit, maar Damacher erkende achteraf dat hij Klein de kans
had gegeven om te ontsnappen.
In de vroege zitting van maandag
kreeg Dambacher toch de deksel
op zijn neus. Jasper Broekmeulen
profiteerde van de onveilige positie
waarop Dambacher zijn koning
had gezet. „Dat was niet zo handig.
Aan de andere kant was hij wel
mijn sterkste tegenstander”, gaf hij
toe. Hij erkende ook dat Hausrath,
die op papier van zijn niveau is,
een betere prestatie leverde. „Hij

had een veel zwaarder programma
en heeft zijn gedeelde toernooiwinst dik verdiend.”
Dambacher gaat na de zomer op
jacht naar zijn laatste grootmeesternorm, al relativeert hij de waarde
hiervan „Als ik mocht kiezen tussen een rating boven de 2600, of
met een grootmeestertitel blijven
hangen op 2480, ging ik voor de hogere rating. Aan de andere kant
lijkt het mij erg moeilijk om in de
2600 te komen, en nog steeds geen
grootmeester te zijn.”

