
 

Rondeverslag BPB Limburg Open Ronde 4 
 

Ronde 4 kende in Limburgs opzicht een werkelijk fantastische indeling. Tom Bus (2178) mocht op 
bord 1 plaatsnemen tegen het kanon Bachmann (2632). Max Warmerdam (2387) had een goede 
loting en kwam tegen het grote Belgische talent Anthony Cristian Mitran (2094). Ruud van Meegen 
(2110) speelde tegen Robin Swinkels (2485) en daar kwam ook nog eens Hans Hoornstra (2011) bij 
die op live bord 8 door Jorden van Foreest (2557) mocht worden afgemaakt. Ze boekten wisselend 
succes.  
 
Bus kon het Bachmann niet echt moeilijk maken. De Paraguayaan kwam met iets 
meer ruimte uit de opening, wist de Voerendaler steeds meer in verdrukking te 
brengen en toen deze een kwaliteit verloor, gaf hij meteen op. Ruud van Meegen 
had even de hoop dat hij Swinkels wellicht een puntje kon afsnoepen, maar was 
uiteindelijk toch van een te licht kaliber. Hans Hoornstra kan tevreden zijn dat hij 
het nog redelijk lang heeft vol gehouden, hoewel Jorden met nog enige reserve 
leek te spelen. Max Warmerdam wist zijn partij wel te winnen, hoewel het even 
duurde voordat hij zijn overwicht kon omzetten in materiaal. Ook Martijn 
Dambacher lijkt terug te komen in de race door een overwinning op Markus 
Watzlawek, hoewel hij door zijn vroege verlies wel een aantal weerstandspunten 
mist.  
 
Verder in groep A waren er mooie partijen tussen Emanuel Berg en Liam Vrolijk, en Daniel Fridman 
en Hing Ting Lai. Liam durfde het in zijn brutaliteit aan om Frans te spelen tegen GM Berg, terwijl 
deze juist een boek over het Frans heeft geschreven. Berg kwam inderdaad met een plusje uit de 
opening, wist de koning van Liam in het midden te houden en schoot vervolgens met een pionoffer 
de hele zwarte stelling aan flarden. Hierdoor komt de Zweed  als een van de 2 spelers met 100% aan 
de leiding. Het woord “Schoonheidsprijs” is al gevallen bij de partij van Fridman tegen Lai. Lange tijd 
leek de Nederlander de partij met een iets slechtere stelling te kunnen keepen, totdat een briljant 
torenoffer zijn werk deed. Fridman kreeg eerst 5 pionnen terug, legde daarbij de torens van Lai lam 
en wist later ook nog een kwaliteit mee te snoepen. Het eindspel van 5 pionnen tegen een paard lijkt 
makkelijker dan het in werkelijkheid is, maar uiteindelijk wist de Duitser de partij toch in zijn 
voordeel te beslechten.  
 
De stand aan kop in groep A is nu zo dat Emanuel Berg en Axel Bachmann aan kop staan met 4 uit 4, 
achtervolgd door Tigran Gharamian, Max Warmerdam en Robin Swinkels met een halfje minder. 
Daarachter staat een groep van zo’n 20 personen met 3 punten, waaronder alle overige GM’s.  
 
In groep B speelden koplopers Juan Pablo de Mey en Ronald Ritsema tegen elkaar. Er werd even 
gestreden maar toch leek bij beide spelers de wens om vooral niet te verliezen groter dan de wens 
om te winnen, waardoor remise de meest logische uitkomst was. Hierdoor was er kans voor de 
achtervolgers om weer op gelijke hoogte te komen. En daarvoor moest er gewonnen worden.  
 
Er waren 7 spelers die een halfje minder hadden dan de koploper, en vreemd genoeg kwamen zij niet 
bepaald uit de top van het deelnemersveld; ze hebben plaatsingsnummers 59 t/m 115. Hoe dan ook 
leverde dit 3 onderlinge partijen op en de 7e speler, Arjan Plug werd naar onder ingedeeld.  
Maar op het BPB Limburg Open gebeuren af en toe nog bijzondere dingen die niemand had 
verwacht. Zo eindigden zowel de partij tussen Ralf Rache & Dennis Mienis als die van Gino de Mon 
vs. Dries Wedda als die van Philippe Ramaekers en Ingeborg Jansen in remise. Arjan Plug verloor zelfs 
van de ‘tweepunter’ Jef Verwoert, waardoor de stand ineenkrimpt. Juan Pablo de Mey en Ronald 

Gedeeld koploper 
Axel Bachmann (Par) 



 

Ritsema gaan met 3,5/4 aan kop en worden vochtig in de nek gehijgd door een twintigtal spelers met 
3 punten.  
 
In groep C1 is de koning dood. Ton Mestrom, bij aanvang van de ronde soeverein aan kop met 3 uit 3 
is verslagen door de Belgische Jan Londers en zakt hierdoor terug in het klassement. De als derde 
geplaatste Londers neemt zijn positie over en moet deze vooralsnog delen met Yichen Han, William 
Gijsen, Alexander van Setten en Borna Mohammadi Nia die alle drie hun partij wisten te winnen. Dit 
zorgt weer voor ongekende spanning in de groep, omdat zij voorlopig op pole position staan om de 
toernooiwinst in hun zak te steken. Wel hebben ze concurrentie van een grote groep hongerige 
wolven, die met 3 punten nog lang niet genoeg in hun maag hebben.  
 

Leve de koning in groep C2! Naam: Richard Orbons. Club: SV Kerkrade. Score: 
100%. Favoriete liedje: geen flauw idee. Waar Daan Baselmans en Harrie Boom 
vechten om een been, gaat Richard er mee heen. Richard zelf wist te winnen van 
Urbain Vaneylen, die al even eerder langs kwam. Daarna kon hij rustig toekijken 
hoe Daan en Harrie remiseerden om daarmee de eerste plek op te eisen. Op een 
half punt van de koning staan naast de genoemde Baselmans en Boom ook Huib 
Vriens, Joost Stoker en Aram Ettibaryan. Zij zijn reeds gezien met de 
spreekwoordelijke zaag in de handen en maken aanstalten om de troon van 
Richard wat dichter bij de grond te zetten.  

 
En omdat we er weer niet in slagen om u, de lezer, 2 pagina’s lang te vermaken, nog even een foto 
van een van de dingen die het toernooi zo leuk maken: de aanraakbaarheid van de topspelers. 
 

 
Welke partij is dit? Onder de goede inzendingen verloten we een consumptiebon. 

 
 

De Nieuwe Koning!  


