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DENKSPORT
SCHAKEN

Organisatie van
een toptoernooi
DOOR HENK VAN GOOL

Het 11de BPB Limburg Open
nadert. In het Pinksterweekeinde verzamelen bijna
500 schakers van zeker
dertien nationaliteiten zich in
de Geusselthal in Maastricht
voor een topevenement. Dat is
tevens het kampioenschap van
Limburg.
Het vergt behoorlijk wat inspanningen om een megatoernooi als het
BPB Limburg Open te organiseren.
Bedrijfskundige Jeroen van Ginniken doet de marketing en communicatie binnen de achtkoppige organisatie. Hij vertelt: „We proberen het
toernooi te regelen met zo weinig
mogelijk vergaderingen. Ze zijn er
vanaf oktober elke twee à drie

Overleg achter de schermen.
maanden. Afhankelijk van de taken
die iemand heeft, is hij of zij een halfuur tot vier uur per week met de
organisatie bezig. Vooral van januari tot april moeten af en toe de
schouders eronder. Vanaf twee weken voor het toernooi ben je er dagelijks mee bezig.”
De belangrijkste bijeenkomsten
omsten
zijn die van oktober, december/januari, maart/april en twee weken
voor aanvang van het evenement.
Van Ginniken: „Tijdens de jaarlijkse
oktobervergadering wordt groen
licht gegeven voor het toernooi dat
ruim zeven maanden later plaats
heeft. In december kijken we of alles
gereed is om de inschrijving te openen. Vanaf dat moment moet het
toernooi op de agenda van diverse
bonden komen te staan. In de bijeenkomst van maart/april bekijken

ARCHIEFFOTO BPB LIMBURG OPEN

we de stand van zaken met betrekking tot topspelers, inschrijvingen,
nevenprogramma en dergelijke..
Twee weken voor aanvang worden
de puntjes op de i gezet wat betreft
benodigdheden. Dat varieert van
laptop tot plakband en schaar.”
Behalve materialen zijn ook veel
helpende handen nodig. Er moeten
125 tafels, 500 stoelen en 250
schaakspellen worden klaargezet.
Er zijn mensen nodig die drankbonnen verkopen en de catering
verzorgen. Er moet een toernooiarts aanwezig zijn en iemand moet
zorg dragen voor de sanitaire voorzieningen. Van Ginneken: „Het werven van vrijwilligers gaat de laatste
een à twee maanden van start. De
catering is in handen van Sat. Hij is

Diagram 1
de uitbater van de kantine in de
Geusselthal. Zijn dochters verkopen meestal koffie, terwijl zijn
vrouw en zus in de keuken staan. Hij
regelt ook mensen voor achter de
bar.”
Een internationaal aansprekend
end
toernooi kan niet zonder toppers.
Zij vormen een trekpleister voor de
andere deelnemers. Volgens Van
Ginniken kan de organisatie in veel
gevallen grootmeesters overhalen
met gratis hotelovernachtingen,
maar het gebeurt ook relatief vaak
dat een GM op eigen kosten deelneemt. Dit jaar zijn de in Nederland
werkzame Brit Matthew Sadler, de
Fransman Christian Bauer, de Nederlandse topspeler Ivan Sokolov
en de Duitser Sebastian Bogner fa-

Diagram 2
vorieten voor de toernooizege. Door
afwezigheid van de regerend kampioen, Martijn Dambacher, zal het
Limburgs kampioenschap vooral
gaan tussen Lars Stark en Christian
Braun van SV Voerendaal en Max
Warmerdam van de Venlose SV.
Om er alvast in te komen volgt hier
een aardige miniatuur van Sadler.
Hij speelt met de zwarte stukken. 1.d4,d5 2.c4,dxc4 3.e4,Pc6
4.Le3,Pf6 5.Pc3,e5 6.d5,Pa5
7.Pf3,Ld6 8.Da4+, Ld7! offert een
stuk om de witte dame klem te zetten (zie diagram 1) 9.Dxa5,a6
10.Pb1,Pxe4
11.Kd1?
beter
11.b4 11..,c3 (zie diagram 2) 0 – 1
wegens 12.b4,b6 13.Da3,a5 14.Dc1,axb4
en de witte stukken op de damevleugel
komen niet meer los.

