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Door Jeroen van Ginneken 
 

Voorafgaand aan ronde 6 vond er een mooie ceremonie plaats. Speciaal voor de 10e editie hebben 
we namelijk bijzondere spelden laten maken voor de spelers die 10 toernooideelnames op hun CV 
hebben staan. Toernooidirecteur Ferry Gerard kreeg de eer om deze spelden aan te bieden aan de 11 
“Toernooiveteranen”, om zo deze spelers te bedanken voor hun actieve deelname en soms zelfs 
ambassadeurschap van het BPB Limburg Open.  
 

 
V.l.n.r. Jan Schoffelen, Wolfgang Roemhild, Jos Uiterwijk, Martijn Dambacher, Tom Bus, Dien Knuit, Erik Tutenel, 
Toernooidirecteur Gerry Gerard, Gernot Klein, Pim Blijlevens, Jimmy Geboers, Bert Coenen 

 
En toen kon de strijd beginnen.  
 
 
Het meest in het oog springend was natuurlijk de strijd tussen de Paraguayaan Axel Bachmann en de 
Nederlander Robin Swinkels op bord 1. Bachmann stond met 5/5 op kop en Robin stond daar een 
half puntje achter. Winst voor Bachmann zou hem praktisch de toernooiwinst opleveren, terwijl een 
verlies de kansen weer zou keren en Robin Swinkels in de favorietenrol zou plaatsen. Een 
herenakkoord was onwaarschijnlijk, omdat Swinkels daarmee makkelijk 
afstand zou doen van zijn de eeuwige roem als alleenheerser van het 
toernooi.  
 
Beide partijen probeerden de gehele wedstrijd weliswaar wat kleine 
zwaktes te veroorzaken en te vinden, maar durfden eigenlijk niet goed 
alles of niks te spelen. Swinkels werd gedwongen de pionnen op zijn 
koningsvleugel naar voren te schuiven, maar toch leidde dit niet tot 
grote zwaktes  of aanvalsmogelijkheden voor Bachmann, spelend met 

De koplopers bedenken wat ze gaan openen 



 

de zwarte stukken. Nadat ze beiden niet meer bereid waren om een aanvalspoging te ondernemen, 
werd er middels 3x dezelfde stelling remise overeengekomen.  
 
En dat betekent dat de achtervolgers zich weer terug kunnen knokken in de strijd om de hoofdprijs… 
 
Er was een groep van 9 spelers met 4 punten die hoopten op puntverlies van Bachmann, zodat ze 
nog de mogelijkheid zouden krijgen om voor de toernooiwinst mee te spelen. Van deze partijen 
eindigde de onderlinge confrontatie tussen Tigran Gharamian en Boris Chatalbashev in remise, 
waardoor de spelers de hun kansen op de toernooiwinst in rook zien opgaan. Datzelfde geldt ook 
voor Bartosz Socko en FM Dirk van Dooren. Dirk besloot tegen Bartosz Socko (2600) zijn favoriete 
opening Koningsgambiet van stal te halen en in een buitengewoon spectaculaire partij, kon Socko 
met een kwaliteit achter en een pion op c7 eeuwig schaak geven, waardoor beide spelers hun kansen 
op de toernooiwinst ook zien vervliegen.  
 
3 spelers wisten hun partij wel te winnen en komen daarmee op gelijke hoogte met Swinkels 5 
punten. Het gebeurt niet vaak dat grootmeesters helemaal zoek gespeeld worden, maar het schijnt 
dat Dambacher nog altijd zit bij te komen van zijn afranseling. Over het algemeen hebben we een 
voorkeur voor Limburgers, maar deze partij was wel zo’n beauty dat we het Fier ook buitengewoon 
gunnen. Jorden van Foreest wist de sterke Duitser Fridman al snel een kwaliteit afhandig te maken 
en kon het eindspel mooi uitspelen. Tenslotte wist Emanuel Berg in het eindspel Tom Bus van het 
bord te combineren.  
 
 
In groep B stonden er na ronde 5 liefst 9 spelers 10 spelers op de eerste plaats. De ene na de andere 
remise viel, waardoor het deelnemersveld nog verder in elkaar leek te schuiven. Maar toen was daar 
een lichtpuntje: de partij tussen Ralf Rache en Niels Mijnster. Rache is waarschijnlijk de oudste speler 
in de B-groep (1947 en nee, dat is niet zijn rating), en Niels speelt bij de vereniging met de meeste 
spelers op het toernooi: SV Sliedrecht leverde een bestandje met 25 namen aan. De partij werd een 
prooi voor de 24-jarige Sliedrechter, die daarbij alleen aan kop komt met 5 punten. Daar achter staat 
een groep van liefst 14 spelers met 4,5 punten, waardoor een overwinning van Mijnster zou leiden 
tot een enkele winnaar van de B-groep. Elk andere resultaat levert waarschijnlijk een door veel 
mensen gedeelde geldprijs op.  
 
 
In groep C1 staan er 2 spelers een punt los! Alexander van Setten en William Gijsen wonnen beiden 
hun partij en komen daarmee op 5,5 punten. Omdat de 5 achtervolgers met 4 punten allen hun partij 
niet wisten te winnen, staan ze op een derde plaats die ze moeten delen met in totaal 9 mensen. In 
de laatste ronde spelen de 2 koplopers tegen elkaar, en laten we hopen dat minstens 1 van de 2 
eerzuchtig genoeg is om te willen spelen voor de alleenheerschappij! 
 
De alleenheerschappij van Richard Orbons in groep C2 is in het zicht van de haven 
gestrand. Hij speelde tegen zijn enige overgebleven concurrent Huib Vriens en 
eerstgenoemde bezweek uiteindelijk onder de spanning van het toernooi en van de 
stelling. Hierdoor neemt Huib de kroon over en voegt Richard zich noodgedwongen 
weer bij de achtervolgers. Deze ‘poursuivants’ bestaan naast Richard ook uit Harrie 
Boom, Vlad Omota en Joost Stoker. Zij hopen op puntverlies van de koploper, zodat 
ze met een eigen winstpartij hun plek op het podium kunnen vaststellen.  
 
Ook in de veteranengroep is de spanning om te snijden. Koplopers Bert Smeets en Jo 
Schreinemachers remiseerden, waardoor de nummer 1 geplaatste Gerhart Bieberle zich weer bij hen 
kon voegen. Een half puntje achter staan nu Eric Porteman en Piet Ulburghs. Dit verslag eindigt hier 
bij gebrek aan ruimte op de pagina. 

Dames en heren: De 
Nieuwe Koning! 


