
 

Rondeverslag BPB Limburg Open Ronde 2 
 
In ronde 2 worden de lijnen uitgezet. In ronde 2 wordt het kaf van het koren gescheiden. In ronde 2 
wordt bepaalt wie zich gaat mengen in de strijd om de eindzege en wie er genoegen moet nemen 
met een rol als figurant. Sta je na ronde 2 nog op 100%, dan eis je voor het oog van de camera een 
hoofdrol op in de strijd om de prijzen. Heb je na ronde 2 nog 0 punten? Dan zit je in een put die 
steeds dieper dreigt te worden. Laten we eens onderzoeken welke spelers zich als favoriet hebben 
opgeworpen. En vooral ook wie het nu al laat afweten in de strijd om de prijzen.  
 
De opening van de ronde werd gedaan door gouverneur (zeg maar de 
burgemeester van de provincie) Theo Bovens, die de eerste zet verrichte 
op het bord van Max Warmerdam en Bartosz Socko. Na een speech 
waarin het BPB Limburg Open één van de mooiste onontdekte geheimen 
van Limburg werd genoemd, kon de tweede ronde aanvangen.   
 
In groep A zijn er nog 5 GM’s die een 100% score hebben. Onder hen een aantal die voor deze score 
een andere grootmeester hebben moeten uitschakelen. Zo heeft de Bulgaar Boris Chatalbashev 

lokale trots Martijn Dambacher verslagen. En hoewel we Boris 
alles gunnen, vinden we dat toch stiekem wel een beetje 
jammer. Hopelijk kan Martijn zich in de rest van het toernooi 
weer oprichten. Ook huis-Zweed Emanuel Berg staat nog op 
100%. In een mooie Franse partij wist hij IM Mher 
Hovhannisian volledig te overlopen. Daarmee wist Berg ook 
nog eens af te rekenen met Hovhannisian in de strijd om de 
Battle-of-the-Winners. Ook de winnaar van de 2010 editie 
Tigran Gharamian staat nog op 100%. Overigens heeft de zet 
van Theo Bovens niet mogen baten, de partij Warmerdam-
Socko werd remise.  
 
In groep B heeft Juan Pablo de Mey ook zijn tweede partij 

gewonnen. Hiervoor moest de Arubaanse Maastrichtenaar (jawel, ze bestaan) wel de Duitser Patrick 
Kuehn van zich afschudden. Hij gaat aan kop met 8 anderen die ook nog 2 uit 2 gescoord hebben. 
Onder hen, en daar moeten we toch wel even een eervolle vermelding voor afgeven, de 13-jarige 
Dries Wedda. 2 weken geleden voldeed hij nog niet aan de ratingnorm om in groep B mee te mogen 
spelen, hij is als 115e geplaatst, maar toch wist hij al twee zwaarbevochten triomfen te verwelkomen 
en een verrassing lijkt in de maak.   
 
In groep C1 vallen de favorieten bij bosjes. Van de 10 eerst geplaatsten, staat alleen de Belgische 
speler Jan Londers nog in de groep spelers met 100%. Hij zal zich met name moeten gaan wapenen 
tegen een hongerige meute jeugdspelers die staat te trappelen om wat favorieten omver te werpen. 
Onder hen bijvoorbeeld Kevin Brands, Nyuk Lyn Cchung en Rik Boudry (allen 2 uit 2) die gezamenlijk 
een rating hebben van net boven de 4000.  
 
Ook in groep C2 staat er een Belg op kop: Urbain Vaneylen. Hoe Vlaams wil je het hebben? In deze 
groep staan er nog 13 spelers op 100%, waaronder 2 met een rating van <1000, Daan Baselmans en 
Jie-Ren Tjin a Lie. Het blijft toch altijd leuk om te zien hoe onervaren, maar overduidelijk 
getalenteerde, jeugdspelers zich staande houden tegen veel ervarener krachten met enig grijs in de 
haren.  
 
 

GM Berg lijkt wel trek te hebben in een 
tweede titel 


