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Limburg Taking Over 
 
Het leuke aan het Zwitsers indelingsysteem is dat het aantal spelers met 100% elke ronde minimaal 
gehalveerd wordt. Nu is het zo dat we in Limburg ook nog eens versneld pairen, waardoor ook 
relatief mindere goden onder de radar eigenlijk nog heel goed kunnen scoren zonder meteen tegen 
een GM te moeten. Dat gebeurt 3 rondes lang, en daarom zijn er een aantal spelers die na afloop van 
de derde ronde op een wel heel hoge plek staan. En onder hen, zoals u wellicht al bevroedde, zijn nu 
een heleboel Limburgers.  
 
Te beginnen in groep A met Tom Bus. Tom speelde reeds aan 
een live bord tegen de man met de mooiste naam van het 
toernooi: IM Aljoscha Feuerstack. De naam Bus zou u kunnen 
kennen omdat u al een aantal jaar meespeelt, omdat u de 
column in het toernooiboekje heeft gelezen of simpelweg omdat 
u iemand anders kent die ook die naam heeft. En eigenlijk 
niemand – op commentator Stefan Kuipers en zijn volgelingen na 
dan – weet hoe hij het voor elkaar heeft gekregen, maar de 

Duitser werd hardhandig van het bord getild. De partij had op 
een remise af kunnen stevenen, maar Feuerstack ging voor de 
winst en tekende daarmee zijn eigen doodvonnis. Knappe prestatie van de speler van Voerendaal en 
we wensen hem een bovengemiddelde hoeveelheid succes op bord 1. 
 
Verder staan er na afloop van ronde 3 nog twee Limburgers in de top 10: FM Max Warmerdam en de 
titelloze 2100-speler Ruud van Meegen. Beiden speelden afgelopen weekend het NK jeugd en ze 
eindigden hierbij gebroederlijk op de 4e en 5e plaats in de categorie t/m 20 jaar. Vooral voor Van 
Meegen was dit een bijzonder goed resultaat. Dat ze in goede vorm zijn, wordt nu wel weer 
bevestigd, want ze zijn van Rotterdam verhuisd naar Maastricht en staan ze gebroederlijk op 2,5 
punt. Wanneer ze om zich heen kijken, zien ze een groot aantal Grootmeesters en IM’s. In de grote 
groep spelers met 2 uit 3 staan onder andere huidig toernooikampioen en geboren Venrayer Ruud 
Janssen, huidig Limburgs Kampioen Martijn Dambacher en Hans Hoornstra, die afgelopen jaar nog de 
B-groep gedeeld op zijn naam schreef.  
 
Op 100% in de A-groep staan nog 4 andere spelers: Oud winnaars Tigran Gharamian en Emanuel Berg 
(vooral van die laatste is een groot deel van de organisatie bijzonder gecharmeerd), de 
Paraguayaanse nieuwkomer Axel Bachmann en – en hier doneren we wat extra credits – de 
Nederlands kampioen onder 14 Liam Vrolijk. 

 
In de B-groep gaat de slachting zowaar nog harder. Hier zijn er namelijk maar 2 
spelers die nog op 100% staan: Juan Pablo de Mey, over wie al het een en ander 
gezegd is, en Ronald Ritsema, spelend voor Caïssa-Eenhoorn. Ritsema , als 7e 
geplaatst, gaat aan kop nadat hij 3 1950+ spelers van het bord heeft getild, waarmee 
hij laat zien in bloedvorm te zijn. Omdat deze twee spelers met 100% aan kop gaan, 
kunnen we vast 1 indeling voor de 4e ronde verklappen. Dat wordt vuurwerk! 
Er zijn 9 spelers die volgen op een half punt afstand, waaronder de loerende 

Limburgers Glenn Freer, Gino de Mon en Philippe Ramaekers. Zij gaan uitmaken 
wie de naaste achtervolger wordt van de twee koplopers.  
  

"Gewoon Lekker Schaken", noemt 'ie dat.  

Juan Pablo, één van 
de twee koplopers 



 

In de C1 groep hebben we nog maar 1 te kloppen man! Ton Mestrom, veelvuldig deelnemer aan het 
BPB Limburg Open, heeft de concurrentie op een half punt gezet door ook zijn derde victorie aan een 
stuk te rijgen. Extra knap is dat hij dit onder andere heeft gedaan tegen twee hoog gerate tieners. De 
als 13-geplaatste Mestrom zal zijn 100% score met hand en tand verdedigen tegen de horde 2,5-
spelers die proberen Mestrom te onttronen. Deze horde bestaat uit een groep van 12 spelers, van 
wie er een aantal een bye hebben genomen en dus eigenlijk ook nog de 100% score hebben. Zij 
kunnen niet wachten om de koploper eens stevig aan de tand te voelen.  
 
Ook in Groep C2 is de spanning te snijden. Hier gaan 3 spelers aan kop met evenzoveel punten. We 
zetten ze in het zonnetje: Richard Orbons, Harrie Boom en Daan Baselmans. Richard speelt zijn 
partijen sinds jaar en dag bij Kerkrade, wat zoals u weet in Zuid-Oost Limburg ligt. Hij speelt ook al 
jaren mee en als gevolg van deze twee feiten, hopen we dat hij zijn uitstekende prestatie vol kan 
houden. Dan moet hij wel langs Harrie Boom, de als 4e geplaatste Amsterdammer die al onder 
andere twee Duitsers terug de grens over heeft gespeeld. Als gevolg van dit feit, hopen we dat hij zijn 
uitstekende prestatie vol kan houden. Dan moet hij wel langs Daan Baselmans, het broertje van Sam, 
die de C-groep van het toernooi vorig jaar gewonnen heeft. Daan is als 87e geplaatst en heeft toch al 
3x gewonnen, waardoor zijn TPR bijna 3x zo hoog is als zijn rating. Als gevolg van dit feit, hopen we 
dat hij zijn uitstekende prestatie vol kan houden. Dan moet hij wel langs… Afijn, u begrijpt het wel.  
 
In de veteranengroep is ronde 2 gespeeld en door het kleine deelnemersaantal, is de spanning hier 
ook al aardig toegenomen. De twee ratingfavorieten Gerhart Bieberle en Siegfried Hölting (het zijn 
landgenoten, u mag 1x raden) staan nog op 100% en lijken te gaan uitmaken wie zich alleen aan kop 
kan gaan nestelen. Ze krijgen tegenstand van 4 achtervolgers op 1,5 punt, waaronder onze zeer 
gewaardeerde toernooisecretaris Bert Smeets van Voerendaal.  
 
Dankzij de temperatuur is het woord “Saunatoernooi” nog niet gevallen, maar door de spanning 
krijgen wij het al behoorlijk warm! Op naar ronde 4! 
 
*Voor de nieuwelingen: het is een redelijk koude Pinksteren, normaal ligt deze zeker 2x zo hoog, 
waardoor de temperatuur in de speelzaal ongeveer 2x2x zo hoog wordt. Daarom vonden sommige 
spelers het leuk om het toernooi “Saunatoernooi” te dopen. Dat terwijl je van een groot deel van de 
spelers (en zeker van de organisatie) mag hopen dat je ze nooit in een echte sauna zou tegenkomen.. 
 
En omdat we nog wat ruimte overhebben op deze pagina, volgt nu een foto van Robin van Kampen 
Swinkels. Swinkels! Swinkels!! 
 
 


