BPB Limburg Open 2017 Rondeverslag #1
Door Jeroen van Ginneken

Dames en heren,
Van harte welkom op het 11e BPB Limburg Open 2017! De lucht is strak blauw en de zon is fel als om
12:00 ’s middags zich 15 vrijwilligers melden in de Geusselthal in Maastricht. Wat is de feestelijke
reden? Er mogen 150 tafels, 550 stoelen en een kleine 250 borden van een container buiten in de
zon, naar een grote, doch warme speelzaal worden gesleept en gesjouwd. Tel daarbij op dat er 12
liveborden moeten worden aangesloten op het internet wat er nog niet is, en je hebt alles bij elkaar
een behoorlijke klus. Toch is de sfeer goed, het aantal
vrijwilligers rijk bezaaid, de starttijd vroeg genoeg en tegen een
uur of 15:30 is de zaal zo goed als opgebouwd. En dat is maar
goed ook, want hoewel de aanmeldingen pas om 16:30
beginnen, druppelen de eerste zenuwpezen al rustig binnen.
Op de eerste dag van een groot toernooi gaan er altijd dingen
fout. Soms zijn er veel minder vrijwilligers, waardoor het veel te
lang duurt om de zaal op te bouwen. Soms duurt het uren om
De tafels en stoelen staan, nu nog de borden en de
de liveborden aan te sluiten. Soms is er simpelweg een
aankleding
belangrijke sleutel kwijt, waardoor een cruciale deur niet open
kan. Dit keer viel dat alles mee en eigenlijk wachten we nog
steeds op de het eerste algemene stressmoment. Goed, er was wat chaos bij de aanmeldingen en we
zijn zo’n 3 kwartier te laat begonnen. Daar zijn echt nog wel verbeteringen mogelijk, maar het is ook
wel eens erger geweest.
Tijdens het aanmelden zijn er altijd wel een paar spelers die niet komen opdagen of die bellen of
mailen dat ze toch nog een bye willen aanvragen. Dat is dan ook de reden dat de indeling nog niet
van tevoren kan worden gemaakt. Ook zijn er standaard een paar mensen die willen testen of de
aanmeldingen daadwerkelijk sluiten om 18:30, of dat we zo coulant zijn dat we toch nog even op ze
wachten. En vriendelijk als we zijn, doen we dat dan ook standaard. Dan kan zo tegen 18:45 onze
arbiter aan de gang met de indelingen. Dat wil zeggen: de veranderde byes handmatig aanpassen, de
no-shows handmatig een bye in ronde 1 geven en vervolgens voor 5
groepen de indelingen maken en ophangen.
Ronde 1 wordt ingedeeld volgens Zwitsers Accelerated pairings. In
een normaal Zwitsers systeem wordt een groep op rating in tweeën
gesplitst en spelen de nummers 1 tegen elkaar. Zo speelt in een
groep van 100 man #1 tegen #51, #2 tegen #52 etc. Bij het
Een niet helemaal objectief beeld van accelerated systeem wordt gewerkt met 4 subgroupen, daardoor
de spanning bij het aanmelden
spelen de nummers #1 tegen #26, #51 tegen #76 en zo verder. Het
grote voordeel van dit systeem is dat de ratingverschillen kleiner
worden en iedereen tegen een relatief gelijke tegenstander speelt. En dat maakt de partijen dan
weer spannender.
Over partijen gesproken. Dit rondeverslag is nu toch al bijna een pagina onderweg en dit woord is
pas net voor het eerst gevallen. Wat hadden we voor partijen?
Ondanks het feit dat accelerated pairings leiden tot spannendere partijen, is het verschil vaak nog
wel groot genoeg in het voordeel van de betere speler. Dat is zeker het geval bij Grootmeesters. Het

verschil tussen Grootmeesters en schakende stervelingen is dat GM’s geen punten laten liggen
wanneer het niet nodig is. Dat, en het feit dat zij het spelletje wél redelijk snappen.
Onze 8 GM’s scoren dan ook netjes 8 uit 8, terwijl ze toch
spelers met 23XX achter hun naam tegen zich zien. Het gaat
niet altijd vanzelf, zo was de Fransman Christian Bauer pas in
tijdnoodfase klaar op bord 2 tegen Nederlands Kampioen
Anne Haast, maar over het algemeen zijn GM’s tegen FM’s
een redelijk veilige manier om geld van het gokkantoor los te
peuteren.
Op deze foto is de stelling nog ongeveer gelijk

De eerste verrassing in groep A was live te volgen op bord 10.
Hier speelde de 15-jarige Duitse FM Fatih Baltic tegen de 19-jarige Apeldoorner IM Thomas
Beerdsen. De Nederlander was favoriet voor deze wedstrijd, maar eens te meer bleek dat Duitsers
taai zijn. Hoewel Baltic er niet in slaagde de winnende te scoren in de laatste minuut, wist hij toch
maar mooi een halfje uit het vuur te slepen.
In groep B zijn er veel meer verrassingen. Dat heeft twee oorzaken. 1: er spelen behoorlijk wat
minder grootmeesters mee in groep B. En 2: Alle spelers zitten op een afstand van maximaal 300
punten van elkaar. In ronde 1 is dat dus gemiddeld 75 punten. Zo hebben de nummer 1 en 2
geplaatste al direct punten laten liggen.
Arjan van Lith, met de hoogst toegestane rating in de B-groep, dacht hier even de hoofdprijs op te
komen halen. Dat was gerekend buiten Limburger René Snoeck, die niet van plan was om meer dan
een half punt weg te geven tegen de nummer 1. En zo geschiedde. Een knap halfje dat beide mannen
al vanaf ronde 2 in de achtervolging dwingt.

De B-groep is nog bezig, terwijl groep C1 al ver klaar is op de onderste borden

Op bord 2 speelde Voerendaler Bob Merx (2076) met wit tegen de Duitser Valeri Saizew. Met zo’n
125 punten verschil en het witvoordeel, moet de winst zijn binnen te slepen. Zou je denken, maar
niets is minder waar in de B-groep. Saizew wist de partij binnen te slepen, maar of dat na een
schitterende aanval was of na een strategische strijd, daar moet ik u het antwoord op schuldig
blijven.

Ook dit jaar spelen we met een C1 en een C2 groep. Nadat de online inschrijvingen worden gesloten,
worden deze groepen zo eerlijk mogelijk opgedeeld. Dat is een heuse dagtaak, aangezien er rekening
gehouden moet worden met gelijke sterkte, gelijk aantal jeugdspelers en zelfs spelers van dezelfde
club of dezelfde familie die niet in dezelfde groep willen worden ingedeeld. Toch is het ook dit jaar
weer gelukt om een mooie indeling voor elkaar te krijgen, al zeggen we het zelf.
Dat het ook in deze groepen spannend kan zijn, wordt prachtig geïllustreerd door de C1-groep. Want
hoewel de gehele top vier in actie kwam, wist slechts 1 van hen punten te halen. Zo werd topfavoriet
Gerhard Moog professioneel van het bord getild door Bert Loedeman, die daarmee op TPR bovenaan
in de groep komt te staan. Naast hen speelde de gelouterde Belg Piet Ulburghs tegen de als 2e
geplaatste Sjoerd Rookus. Ook Rookus kwam er niet aan te pas en moest ondanks zijn witvoordeel
zijn meerdere bekennen in de 200-punten lager geplaatste Ulburghs. En waar hierboven al een paar
Limburgers werden besproken, werd de Heerlenaar John Uckerman behoorlijk omhoog geloot tegen
de Duitse Christian Kaufung, maar ook hier bleven de punten hangen bij de lager geplaatste speler.
De eerste ‘favoriet’ die wist te winnen, was de Belg Jan Londers, die vaste gast Georges Marechal van
het bord wist te schuiven.
En dat dit geen uitzondering betreft, blijkt wel in groep C2, waar we een zelfde beeld zien.
Zo werd de partij tussen nummer 1 Gerard Kastelein en Paul van Velthoven beëindigd met
een redelijk eenvoudige remise. De als tweede geplaatste jeugdspeler Stefan Vleming
verloor zelfs van een Vlaming, Patrick van den Linden. En omdat de nummer 3 en 4 van
deze groep een bye hebben opgenomen, gaat de eerste ‘favorieten’winst naar Reinier
Overtoom, die in zijn thuisstad direct het eerste punt wist binnen te slepen.
Favoriet in C2 Gerard
In de Veteranengroep speelde op de eerste 3 borden het affiche Nederland-Duitsland en
helaas dolf Oranje het onderspit met 2-1. Peter Schoeber en Leonard Juenger remiseerden, Kastelein in actie
evenals toernooisecretaris Berts Smeets en Siegfried Hoelting. En omdat Martin Schmitz op
bord 3 Gerrit de Wit wist te verschalken, gaat de Duitser nu aan kop.

Wethouder Jim Janssen (Sport) voert onder toeziend oog van toernooidirecteur Ferry Gerard de eerste zet uit voor
topfavoriet Matthew Sadler

