Rondeverslag BPB Limburg Open Ronde 1
Het is zover, het toernooi is eindelijk begonnen! Bijna 500 spelers
hebben zich ingeschreven voor het 10e BPB Limburg Open, wat het
toernooi het grootste weekend/4-daagstoernooi van Europa maakt.
Onder hen liefst 15 grootmeesters, een nieuw record dat niet meer
makkelijk te breken zal zijn. Zoals u wel gemerkt heeft, was er een
enorme drukte in en vooral ook rond het stadion. Veel supporters
kwamen kijken naar het schouwspel in het stadion van MVV, zonder te
beseffen dat er in de daarnaast gelegen sporthal een nog veel groter spektakel plaats aan het vinden
was. Omdat veel spelers (hierdoor) iets later arriveerden, liep het begin van de ronde iets uit,
waardoor de eerste zetten zo rond half 8 plaatsvonden.
Het schrijven van een rondeverslag is een vreemde bezigheid. Bijna alle spelers lezen het verslag,
maar eigenlijk is iedereen maar op zoek naar één naam: die van zichzelf. Toch is het halen van het
rondeverslag in ronde 1 niet zo heel ingewikkeld: zorg dat je wint van je tegenstander met een flink
aantal ELO-punten hoger. Als je dat bovendien in de A-groep doet en door een stom toeval ook nog
eens op één van de hoogste borden speelt, ben je eigenlijk wel verzekerd van je plek.
En laat dit nu net een mooi bruggetje vormen naar Hing Ting Lai. De jonge FM, vermoedelijk met
Aziatische roots, won vorig weekend het NK-jeugd in de A-groep. Eenmaal in winning mood, rijgt hij
de resultaten aan elkaar. Hij mocht op bord 1 plaatsnemen tegen de hoogst geplaatste Franse GM
Christian Bauer en wist deze na een moeilijke partij op remise te houden. Een knappe prestatie van
de jeugdspeler en het is niet uit te sluiten dat we hem nog vaker aan een live bord gaan zien dit
toernooi.
Koploper na een dag in groep A is Bob Beeke, die van een andere Franse GM, Anthony Wirig, wist te
winnen. Omdat zijn tegenstander van alle verliezende spelers de hoogste rating heeft, gaat de
Arnhemmer aan kop met een astronomisch TPR van 3294. Stoppen op je hoogtepunt is een
gevleugelde uitspraak, maar laten we hopen dat Beeke ook gewoon op dag 2 komt opdagen.
In de B-groep waren er meer verrassingen. Deze groep zit ramvol met 129 spelers en naar schatting
de helft van de partijen had niet de ‘verwachte’ winnaar. Helemaal bovenaan vinden we een jeugdige
Belg en een jonge Arubaan. Yordi de Block (18) wist te winnen van de als tweede geplaatste “Limburg
Open meubilair” Siegfried Coenen en heeft beloofd voor nog meer vuurwerk te gaan zorgen. Juan
Pablo del Mey, die door een fantastisch optreden voor de Schaakolympiade met Aruba FM voor zijn
naam mag zetten, pakte de Belgische WFM Iuliia Morozova in, op het schaakbord welteverstaan, en
staat daardoor op basis van TPR tweede. Jonge spelers hebben in de B-groep van het Limburg Open
al vaker voor verrassingen gezorgd en deze twee jonge spelers aan kop van het deelnemersveld
beloven veel goeds. We wachten met spanning af of zij ook in toekomstige rondeverslagen hun
opwachting maken.
Links op de foto Maarten van Laatum, rechts Roy Kluten
van de organisatie bezig met de liveborden. Niet op de
foto maar zeer zeker wel aanwezig: blinde paniek.

De C-groep is dit jaar voor het eerst verdeeld in C1 en C2. Dit hebben we gedaan om het totaal aantal
mogelijke deelnemers uit te breiden. En waar u dacht dat dat simpelweg een kwestie is van: 1e
geplaatst = groep C1, 2e geplaatst = groep C2, 3e geplaatst = groep C1 etc., heeft onze indelingengoeroe aan de vooravond van het toernooi liefst 3 uur uitgetrokken om per groep het aantal
familieleden, clubgenoten en jeugdspelers gelijkwaardig te verdelen. De ratinggrens van groep C is
verhoogd van 1800 naar 1850 om het aantal spelers per groep ongeveer gelijk te kunnen houden. Nu
wil het zo dat er een aantal spelers is, dat al jaren hoopt in de B-groep mee te kunnen spelen en nu
ein-de-lijk door de 1800-grens heen is. En net nu verhogen we de ratinggrens. Jammer jongens.
In de C-groep zitten traditioneel veel verrassingen, omdat er veel spelers spelen met een verraderlijk
lage rating. Toch zijn er aan de topborden in C1 weinig verrassingen tevoorschijn gekomen. De jonge
Belgische Fleur Swennen wist haar opponent, Jo engels op remise te houden en de uit Amerika
overgevlogen Mike Liston pakte een vol punt tegen Rene Weerts. Natuurlijk kunnen we hier alle
uitslagen wel vermelden, maar dan wordt dit verslag nóg saaier dan het nu al is 
In groep C2 speelde de als nummer 1 geplaatste David Rutten tegen Pieter van Foreest. En je hoeft
niet blij te zijn als je een Van Foreest tegenover je aantreft. Op het schaakbord dan hè. Ook David
merkte dat en het gerucht gaat dat hij stiekem best opgelucht was met remise. Ook de nummer 2
geplaatste Joep Peeters moest een half puntje laten liggen tegen Rick Kompaan. Daardoor gaat nu
Harrie Boom op rating op kop, gevolgd door John Corvers en Jan Sulman. De eerste jeugdspeler is de
Belgische Alicia Akulova op plaats 7.
De laatste groep is de Veteranengroep, spelend helemaal linksachter in de zaal. Deze groep is slechts
toegankelijk voor een zeer select gezelschap met een geboortejaar van voor 1956 en speelt 4 in
plaats van 7 rondes. Deze groep bestaat uit 13 spelers met een rating van zo’n 1500 tot 1950,
waardoor elke partij spannend kan zijn. In deze groep is er slechts 1 verrassing opgetreden, namelijk
op bord 6 waar Jo Schreinemachers won van Gerrit de Wit. Hierdoor gaat Jo meteen op kop, gevolgd
door de nummer 1 geplaatste Gerhart Bieberle.
De kop is eraf, het eerste bloed is gevloeid en de barman had een lange dag. We hebben een mooi
begin, laat het een prachttoernooi worden!

Ook regerend kampioen Ruud Janssen (rechts) heeft er zin in!

