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Door Jeroen van Ginneken 

Laten we dit verslag beginnen met een korte anekdote. Dien Knuit, een fenomeen in zowel de C-
groep van het Limburg Open als die van Schaakclub Maastricht, moest halverwege de opening in 
ronde 5 even naar het toilet. Bij terugkomst aan haar bord was er iets vreemds aan de hand: “Hé, er 
klopt iets niet. Alle stukken staan anders, je houdt me voor de gek!” Enkele seconden later kwam er 
duidelijkheid toen een jongeman van pakweg 9 jaar haar op de schouder tikte: “Mevrouw, u zit 
achter mijn bord.” Dien keek achterom en zag inderdaad haar tas aan een andere tafel staan. 
Hilariteit alom. 
 
Natuurlijk was ronde 5 ook de wedstrijd van de Clash van de Koplopers. Axel Bachmann speelde met 
wit tegen Emanuel Berg en tijdens deze wedstrijd werd bepaald of we een enkele koploper kregen of 
dat er een meerderheid aan kop gevormd zou worden. Vooraf was door veel mensen een snelle 
remise voorspeld omdat beide spelers wel wilden winnen, maar toch vooral zeker niet wilden 
verliezen. Maar dan kent u Bachmann en Berg nog niet. Het gaat te ver om te zeggen dat beide 
spelers halsoverkop in de aanval gingen, maar ze bleven nu ook niet bepaald in hun schulp gekropen. 
Berg gebruikt traditioneel veel tijd en de stelling werd al snel erg complex. De nood werd hoger en 
Bachmann voerde de druk nog wat verder op, hij snoepte een pionnetje en er kwamen nog meer 
penningen en stukken in te staan. Totdat Berg zich (begrijpelijk) misrekende en met nog 18 seconden 
op de klok verkeerd greep. Hij moest nog een stuk opgeven en kon het tij niet meer keren. Bachmann 
gaat nu alleen aan kop met een score van 5 uit 5 en een luttele TPR van 3157.  
 

Op de tweede plek staat ook een enkele speler, namelijk 
Robin Swinkels die op bord 2 local hero Max Warmerdam 
wist te verslaan. Max was wit maar hij kon niet 
voorkomen dat Robin zijn stelling onwijs onder druk 
zette en met enkele krachtzetten was het hek van de 
dam en liepen alle schapen naar binnen. Robin heeft nu 
4,5 punten en wordt gevolgd door 9 spelers met 4 
punten. Onder hen Tigran Gharamian die snel 
remiseerde tegen collega-Fransman Christian Bauer en 
FM Dirk van Dooren die op het BPB Limburg Open 
standaard zorgt voor enkele vuurwerkpartijen. De 
Limburgse 4-puntendelegatie bestaat uit Martijn 
Dambacher, die langzaam maar zeker progressie boekt in 

het klassement en zijn partijen gewoon blijft winnen en de welbekende Tom Bus. Hij speelt het 
toernooi van zijn leven, remiseerde in ronde 2 tegen FM Lennert Lenaerts, won daarna zelfs van IM 
Feuerstack en pakte in ronde 5 ook nog even FM Andreas Eichmann in. Op basis van TPR is Bus op dit 
moment virtueel Limburgs Kampioen.  
Andere Limburgers die nog kans maken op de prijzen zijn Ruud van Meegen (18e) en oud Limburgs 
Kampioen Patrick Driessens (22e), beide met 3,5/5. 
 
Dan over naar de B-groep, waar de kop van het klassement als een harmonica in elkaar is gezakt (hier 
stond eerst plumpudding, maar dat klinkt nou niet bepaald sexy). Bij ingang van de ronde stonden 
Ronald Ritsema en Juan Pablo de Mey gebroederlijk aan kop, maar door remise van Ronald tegen 
Fons van Hamond en verlies van Juan Pablo tegen Limburger Glenn Freer, is er een groep ontstaan 
van 10 spelers met 4 punten, gevolgd door 14 spelers met 3,5 punten. In de groep van 4 punten 
staan onder andere de bijna 70-jarige Ralf Rache (1827), de bijna 14-jarige Dries Wedda (1809) en 
dame Ingeborg Jansen (1869). Ook Gereon Lex (1766), die zijn vrije tijd opoffert voor de Duitstalige 

Wethouder André Willems opent de wedstrijd 
tussen de Franse 2600+'ers Bauer en Gharamian 



 

vertalingen van de website van het BPB Limburg Open en daarmee dispensatie 
verdiende voor deze groep, heeft al 4 punten gescoord.  
De eervolle vermelding in de B-groep gaat naar de 7-jarige Machteld van Foreest, die 
haar eerste remise wist binnen te slepen. Machteld kan – en ik ben het even gaan 
checken – nét met de toppen van haar schoenen bij de grond en naar verluid kijkt Hou 

Yifan nu al met een schuin oog naar de prestaties van de jongste telg van de familie.  
 
Ook de kopgroep in C1 is twee spelers kwijt. Hier gingen aan het begin van de ronde 5 
spelers aan kop met 3,5 punten, waardoor 4 van hen elkaar mochten besnuffelen. Op bord 1 wist de 
13-jarige Duitser Borna Mohammadi Nia te winnen van Jan Londers, die vooraf als een van de 
favorieten gold. De twee jaar oudere William Gijsen wist ondertussen Yichen Han met een kluitje in 
het riet te sturen. Ook Alexander van Setten voegt zich bij de koplopers door zijn partij tegen Marco 
Braam tot een goed einde te brengen. Hierdoor gaan er 3 spelers aan kop met 4,5 punten, gevolgd 
door 4 lui met 4 punten. Onder hen Maastrichtenaar Reinier Overtoom, die vorig jaar in de prijzen is 
gevallen en dat kunstje dit jaar graag wil herhalen.  
 
Groep C2 kent nog steeds een eenzame koploper met 5/5, Richard 
Orbons die wist te winnen van Aram Ettibaryan, vader van 3 
meespelende kinderen. De Max Verstappen van de C2 groep had 5 
achtervolgers op een half punt achterstand, maar door de remise 
tussen Harrie Boom en Joost Stoker en de overwinning van Huib 
Vriens en Daan Baselmans, blijft alleen Huib als achtervolger op een 
half punt achter. De volgende ronde moet gaan uitmaken of Orbons 
de concurrentie op een ronde kan zetten, of dat hij even de pitstraat 
in moet.  
 
Dan houden we de Veteranengroep over. Aan kop stonden Gerhart Bieberle en Siegfried Hölting, 
maar omdat de tweede verstek moest laten gaan, was Bieberle de favoriet voor de eindzege. Maar 
hij had niet gerekend op toernooisecretaris Bert Smeets die de Duitser in de val kon laten lopen en 
daarmee de koppositie overneemt. Dit doet hij verrassend genoeg samen met de als laatst geplaatste 
Jo Schreinemachers, die een uitstekend toernooi speelt, en de Franstalige Belg Eric Porteman. De 
laatste ronde wordt gespeeld om 9:00 op maandag en het is spannender dan ooit! 

Machteld van Foreest op 
weg naar remise in groep B 

Richard Orbons racet naar 7/7! 


