
 

Rondeverslag BPB Limburg Open Ronde 7 
 

Door Jeroen van Ginneken 
 

 
Ronde 7 staat op het punt om te beginnen: speciaal voor u een liveverslag van de partijen die gaan 
bepalen wie de jubileumeditie wint van het BPB Limburg Open (mede mogelijk gemaakt door 
commentator Stefan Kuipers). Omdat Bachmann op bord 1 snel remiseert met Alexandr Fier, richten 
we ons op de partijen van de spelers die nog met Bachmann op 6 punten kunnen komen: Van 
Foreest, Swinkels en Berg. 
 
Jorden Van Foreest – Robin Swinkels en Christian Bauer (Fra) – Emanuel Berg (Zwe) 
Van Foreest speelt de Italiaanse opening en stelt zich rustig op door d4 nog eventjes uit te stellen. 
Berg geeft voorlopig de ruimte in het centrum aan Bauer.  
 
Jorden pakt de nodige ruimte op de damevleugel door al vroeg in de wedstrijd a4 en b4 te spelen.  
 
Swinkels slaagt erin het centrum te openen met d5. 
 
De relatief sterke loper van Swinkels wordt afgeruild tegen de iets zwakkere loper van Van Foreest. 
Wit heeft iets meer ruimte, maar er is nog niet veel aan de hand. 
 
Swinkels is begonnen aan een manoeuvre met zijn paard, waarheen is nog niet geheel duidelijk. 
 
Het tempo van de partij tussen de Fransman en de Zweed verloopt langzamer. Beide spelers tasten 
nog iets af en proberen zwaktes bij de tegenstander te maken. Ofwel het wordt spoedig remise, 
ofwel de stelling ontploft. En Berg is een erg aanvallende speler… 
 
Jorden schuift nog een veldje op met c4, Robin lijkt een pion te kunnen pakken, maar dit levert 
stukverlies op. Jorden gebruikt hiermee de dreiging van tactiek om zijn stelling strategisch te 
verbeteren. 
 
Swinkels valt de ruimte op de damevleugel aan, maar Jorden blaast zijn toren midden in de zwarte 
stelling op d5. Wat heeft hij gezien..? 
 
Ondertussen op bord 3 is het Bauer die als eerste iets heeft wat op een aanval lijkt. Berg verdedigt en 
kan de dames afruilen. Emanuel kan in punten gelijk komen met Bachmann wanneer hij wint, maar 
dit lijkt moeilijk te gaan worden. 
 
Een afruil op het bord van de Nederlanders. Wit lijkt nu iets actiever te staan en de stelling gaat 
richting eindspel. 
 
Christian Bauer krijgt steeds meer ruimte en Berg heeft minder zetten om de beste uit te kiezen. Hij 
heeft echter ook geen concrete dreigingen tegen. 
 
Op bord 2 gaan er nog meer stukken vanaf en de stelling lijkt akelig gelijk. De heer Bachmann krijgt 
Eurotekens in zijn ogen.. 
 
Inderdaad is de stelling gelijk en wordt er snel een zetherhaling gevonden. Bachmann bestelt nog een 
biertje aan de bar nu hij zijn prijs met 1 iemand minder hoeft te delen. 
 



 

Berg brengt zijn paarden naar de damevleugel om ze wat dreiging uit te laten voeren, Bauer heeft de 
koningsvleugel als zijn werkterrein gevonden. Berg heeft nog maar een paar minuten, Bauer een stuk 
of 10. 
 
Bauers paard vindt een ontzettend sterk veld en hierdoor snoept wit een pionnetje mee. De 
tijdnoodfase wordt nijpend. 
 
Beide spelers zitten inmiddels onder de minuut als Berg risico neemt door vrijwillig in een penning te 
gaan staan. 
 
TIJDNOOD!! 
 
Berg jaagt het paard weg maar loopt hierbij in een truc die hem een stuk kost! 
 
En de klok van Berg valt. Zeker 50 toeschouwers zien hoe Bachmann ongedeeld Open Limburgs 
Kampioen wordt met 6 uit 7! Een ontzettend knappe prestatie van de Paraguayaan die meteen bij 
zijn debuut de volledige hoofdprijs van €2250 opeist. 
 
… 
 

Het moge duidelijk zijn, de Paraguayaan Axel 
Bachmann sleept de ongedeelde 1e prijs binnen van 
het BPB Limburg Open 2016! Met een geweldige 
score van 6/7 en slechts remisepartijen tegen Robin 
Swinkels en Alexandr Fier is hij de verdiende 
winnaar van het grote toernooi.  
 
De gedeelde tweede prijs werd opgeëist door 5 
personen: de remiserende Van Foreest en Swinkels 
en de winnende Bauer zijn onder hen. Ook Tigran 
Gharamian, die in de laatste ronde in een 
nachtbrakerspartij won van de Duitse grootmeester 

Jan-Christian Schröder eindigde op 5,5, evenals Alexandr Fier, die met zijn aanvallende spel wederom 
bewees waarom hij een graag geziene gast is op het BPB Limburg Open.  
 
 Er eindigden 10 spelers op 5 punten, met een bijzondere vermelding voor de 
in bloedvorm verkerende Nederlands jeugdkampioen FM Hing Ting Lai en FM 
Dirk van Dooren, die altijd voor vuurwerk op het toernooi zorgt en o.a. 2,5 
punt haalde tegen 4 GMs.  
 
Ook met 5 punten eindigde Martijn Dambacher, die daarmee voor de 7e keer 
Limburgs kampioen werd. Het was echter geen kat in het bakkie, dit jaar 
moest hij de laatste ronde winnen van jeugdtalent Kevin Nguyen om Tom Bus, 
die het toernooi van zijn leven speelde met 4,5 punt, en Max Warmerdam 
(ook 4,5/7) voor te blijven.  
 
De strijd om beste dame werd gewonnen door Nederlands Kampioen Anne Haast. Zij troefde de iets 
hoger geplaatste Duitse speelsters WGM Sarah Hoolt en WIM Judith Fuchs af met een half punt 
meer. Een knappe prestatie van de Tilburgse die alleen verloor van toernooiwinnaar Axel Bachmann.  
 
 

Van Dooren verraste, 
zoals gebruikelijk 



 

 
Ook de ontknoping in de andere groepen was erg spannend/ontroerend/dramatisch.  
 
In groep B werd Niels Mijnster achtervolgd 
door liefst 14 spelers met een halfje minder. 
Winst tegen de lang op kop staande Ronald 
Ritsema zou hem €500 bezorgen, maar het 
zat er helaas niet in. Hij moest met remise 
genoegen nemen, waardoor hij zijn eerste 
plaats moest delen met Ingeborg Jansen, 
Gereon Lex, Dennis Mienis, Dries Wedda en 
clubgenoot Jorik Klein. Van deze spelers had 
Jansen de hoogste TPR, waarmee zij alle 
mannen in de groep aftroeft. Speciaal 
genoemd moeten Gereon Lex en Jorik Klein, 
die bewijzen dat in de B-groep iedereen kans 
heeft. Gereon en Jorik zijn namelijk de 
nummer 124 en 125 van de plaatsingslijst. Er 
waren 125 spelers.  
 

 
 

In groep C1 lagen bij aanvang van ronde 7 William 
Gijsen en Alexander van Setten een vol punt voor op 
de concurrentie. Waar veel spelers het op een 
akkoordje zouden gooien, moet de moed van Gijsen 
worden beloond. Hij vatte namelijk de koe bij de 
hoorns en wist met enig risico Van Setten te verslaan. 
Ook Matthias Godde, Yichen Han, Jan Londers en Luuk 
Baselmans wisten hun partij te winnen en eindigden 
daarmee op een verdiende 2e t/m 6e plaats.  
 
 

 
 
 

In groep C2 stond Huib Vriens een halfje los en hij leek daarmee op 
de alleenwinst af te stevenen. Na remise tegen Harrie Boom moest 
hij afwachten wat zijn achtervolgers deden. Joost Stoker en Richard 
Orbons remiseeren, waardoor hij begon te lachen. Echter wist Vlad 
Omota wel te winnen van Aldo Oxener, waardoor ook hij op 6 
punten terechtkwam. Hierdoor delen Huib en Vlad de eerste prijs 
in de C2-groep. Er is helaas geen foto van de twee winnaars samen, 
hier staan zij samen met gedeeld-derdeprijswinnaars Harrie Boom, 
Joost Stoker en Richard Orbons. 

V.l.n.r. Niels Mijnster, Jorik Klein, Dries Wedda, Dennis Mienis, 
Gereon Lex en Ingeborg Jansen 

William Gijsen wint naast €250 ook nog eens een Premium 
jaarabonnement op Chess24 

V.l.n.r. Harrie Boom, Joost Stoker, Vlad Omota, Huib 
Vriens en Richard Orbons 



 

 
In de veteranengroep eindigden Bert Smeets en Gerhart Bieberle bovenaan 
met 4 uit 5. Bieberle gold als ratingfavoriet, zeker na het wegvallen Siegfried 
Hölting. Dat maakt de prestatie van toernooisecretaris Bert Smeets nog 
knapper.  
 
 
 
  

Secretaris Bert Smeets was hard nodig bij het uitdelen 
van het prijzengeld en staat daarom niet op de foto 



 

Winnaarsfoto’s 
  

Toernooiwinnaar Bachmann is verguld met zijn eerste prijs. Dat kunnen we 
hem niet kwalijk nemen 

De helden die tweede zijn geworden. Alleen Bauer (uiterst links) is 
geen (gedeeld) oud-winnaar van het toernooi Limburgs Kampioen Dambacher ontvangt zijn prijs uit 

handen van LiSB voorzitter Walter Kunstek 

Nederlands Dameskampioen Anne Haast won de damesprijs 



 

 
Sfeerimpressie 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

En ook nog eens een boekpresentatie van GM Sadler 
en WIM Regan! 

De spelers die 10x hebben deelgenomen worden gehuldigd 

IM Stefan Kuipers zorgde voor leuke live-analyses 

Grote drukte bij de partij tussen... Tja, tussen wie eigenlijk? 

FM Frank Erwich als toernooitrainer in actie 


