BPB Limburg Open 2017 Rondeverslag #3
Door Jeroen van Ginneken

Dames en heren,
We zijn los. Na 3 ronden is er geen enkele
GM meer die 100% gescoord heeft. De strijd
op bord 1 in de A-groep gaat nog tussen 2
mannen: IM Koen Leenhouts en Charlie
Tang. Leenhouts is een bekende schaker op
het BPB Limburg Open. Elk jaar is hij wel in
de top 20 te vinden, maar nog nooit heeft hij
de eerste prijs op kunnen eisen. In ronde 3
wist hij het aanvallende spel van FM Dirk van
Dooren te beteugelen en langzaamaan het
punt binnen te schuiven. Charlie Tang (2067)
is wat onbekender, maar speelt een
fantastisch toernooi. De 15-jarige
Enigszins onverwacht ligt IM Koen Leenhouts op pole position in
Nederlander, als 91e geplaatst van de 110,
de A groep
werd steeds naar boven ingedeeld en won
reeds van 2 FM’s en wist in ronde 3 zelfs
Sipke Ernst te verschalken. In ronde 4 speelt hij voor het eerst op een livebord en weet het
fantastisch uit te zoeken: meteen op bord 1.
Ook Bauer en Sokolov stonden nog op 100% en beiden speelden op bord 1.
Sommigen verwachtten een salonremise, maar er werd toch zeker wel
gevochten voor het punt. Sokolov opende 1. D4 maar Bauer wist er via de
manoeuvre 1 … a6 toch een Franse partij van te maken. Fransman zijnde,
kwam hij daarmee iets beter uit de opening, maar het bleek te lastig om
een winnend plan te bedenken. Beide heren kwamen daarmee remise
overeen, waardoor de overige grotmeesters hun verspeelde halve punt
weer in konden lopen. Dat gebeurde ook zonder uitzondering, waardoor de
Bauer (L) durfde er zowaar 1 ... a6 uit
groep 2,5 spelers uit 14 man bestaat. In ronde 4 zal worden bepaald wie
te persen
achtervolger mag blijven, en wie al vroegtijdig op een achterstand komt te
staan.
Ook in groep B is het kaf van het koren gescheiden. Hier staan nog 2 man op 100%. Het gaat om Jerzy
Cebula, die William Boudry vakkundig van het bord wist te pompen, en Ashraf Ibrahim, die u zou
kennen als medeoprichter van het toernooi. Laat dat echter geen reden zijn om het tegen hem rustig
aan te doen. Ook in deze groep is er een achtervolgende club van 14 spelers, van wie de 14-jarige
Duitser Borna Mohamaddi Nia wat speciale aandacht verdient. Hij is als dispensatiespeler
binnengekomen met een rating van 1671, maar bewijst de B-groep prima aan te kunnen door 2,5 uit
3 te halen tegen gemiddeld 1920.
Ook in groep C1 begint de strijd der favorieten zich af te tekenen. Waar John Uckerman in ronde 1
nog een verrassing leek te begaan, blijkt hij gewoon in bloedvorm. Zijn 100% score bewijst dat hij vol
voor de winst gaat in deze groep. Daarin krijgt hij concurrentie van de Duitser Michael Schera en de
15-jarige Belgische Alicia Akulova. Zij worden in de nek gehijgd door 8 spelers die hun bloed kunnen
drinken en niet kunnen wachten om de koppositie over te nemen.

In groep C2 zijn nog twee favorieten over. Mick
Godding, die binnen het halfuur klaar was met zijn
tegenstander Constantijn Beukema, en Robbert
Decruyenaere, bij wie het wel drie dubbelchecks kost
of zijn naam wel goed geschreven is. Beide spelers
mogen in ronde 4 gaan uitmaken wie de te kloppen
man wordt in C2. Ook in deze groep staan 8 man
ongeduldig te wachten op een misstap van de
koplopers, om de nieuwe titelfavoriet te worden.
In de Veteranengroep, die gisterenavond haar
tweede ronde speelde, gaat Franz-Josef Bauchmüller
Superhandig voor wie evenals uw trouwe reporter
aan de leiding. Vrijdag wist hij zijn broer Heinrich af te
volledig de weg kwijt is op zondagochtend
slachten en gisteren was het de beurt aan Thieu van
Pol om aan het kortste eind te trekken. In ronde 3
mag hij proberen zijn 100% score te handhaven tegen Peter Schoeber.

Stefan Kuipers weet de aandacht van de zaal wel vast te houden

