
BPB Limburg Open 2017 Rondeverslag #2 
 
Door Jeroen van Ginneken 

 
Dames en heren,  
 
Spanning en sensatie in Maastricht! Een niet al te wijs man placht ooit te zeggen: “over het algemeen 
zijn GM’s tegen FM’s een redelijk veilige manier om geld van het gokkantoor los te peuteren.” En 
man, wat zat die er naast! 
 
De meest spectaculaire pot werd gespeeld door FM Dirk van Dooren en GM Alexandr Fier. Beide 
spelers zijn bekende gezichten op het BPB Limburg Open, die zich door hun kenmerkende spel 
(omschrijving: oncompromitterend) tot favorieten van de organisatie hebben opgewerkt. Fier heeft 
zijn plek op de eregalerij (de muur bij de A-groep) al verdiend door het toernooi in 2011 als 
alleenheerser op zijn naam te schrijven. Dirk van Dooren heeft nog nooit het toernooi gewonnen, 
maar heeft al meerdere grote scalps op zijn naam staan op het Limburg Open. De partij volgde een 
klassieke opbouw, waarin Fier al snel een kwaliteit offerde. De 
aanval die hij kreeg, bleek iets minder goed dan ingeschat 
waardoor Van Dooren kon overnemen en tegen Fier was hij on 
Fire. Door een kwaliteit terug te offeren, kreeg hij de aanval, die 
dit keer wel overtuigend was. Hij kon wat pionnen meenemen 
terwijl hij de koning van Fier het ganse bord over joeg. Toen de 
Nederlander erin slaagde de dames gedwongen af te ruilen en 
vrolijk een nieuwe te halen, was het genoeg geweest voor de 
Braziliaan. 1-0 voor Van Dooren die bovenaan staat met een 
TPR van 3176. 
 
Ook IM Koen Leemhouts won zijn partij, zij het ‘slechts’ van Nederlands Jeugdkampioen FM Hing Ting 
Lai, en gaat met 2 uit 2 eveneens aan de leiding. Datzelfde geldt voor Ivan Sokolov en Christian 
Bauer, die hun tegenstanders relatief eenvoudig van het bord konden duwen. Maar daar houdt het 
eigenlijk wel zo’n beetje op.. Want alle andere topspelers hebben inmiddels al punten laten liggen! 
 
Te beginnen bij topfavoriet Matthew Sadler. Hij speelde lang 
een gelijkwaardige partij tegen FM Felix Klein uit Aken, tot hij in 
het eindspel een pionnetje meesnoepte, en nog een. Het stond 
nu P+L+2 pionnen (Sadler) tegen P+P voor Klein. 
Laatstgenoemde kon echter 1 paard ruilen tegen de 2 pionnen 
van Sadler en zeker 50 mensen zagen dat het resterende 
materiaal niet genoeg was voor de winst.  
 
Maar ook dit was niet het einde van de stunts. GM Sebastian 
Bogner (2603) wist namelijk op bord 4 met wit niet te winnen 
van lokaal talent FM Max Warmerdam in een lange partij die de 
remisemarge nooit ontsnapte. Hetzelfde geldt voor Roeland Pruijssers, die snel remiseerde tegen 
Nederlands Kampioen onder-16 FM Liam Vrolijk, die daarmee een prima resultaat behaalde. Ook de 
Nederlandse GM’s Sipke Ernst en Ruud Janssen wisten niet te winnen van respectievelijk IM Lars 
Stark en de titelloze Alexander Hilverda (2382). 
 
En ook het aantal tweepunters onder de favorieten in de B-groep ligt niet al te hoog meer. Er waren 
namelijk weliswaar 8 borden tussen spelers met allebei een punt, maar aangezien er daarvan 5 
remiseerden, bleven er slechts 3 spelers over met 2 punten. Zo gaan in ronde 3 op bord 1 de 

Beide spelers hebben maar 1 plan: 
naar voren! 

Ook al deze mensen zien niet hoe Sadler de 
winst nog kan binnenslepen 



toernooitijgers Jerzy Cebula en William Boudry uitmaken wie er op 100% blijft staan. Harry Boerkamp 
kan in hun spoor blijven wanneer hij weet te winnen van Jorden Bratuszewski, die 3 jaar geleden nog 
op het podium eindigde in groep C. 
 
In groep C1 zijn de 100%-ers wat minder zeldzaam. Hier was slechts 1 
remise van de 6 borden met 1-puntspelers. Dat betekent dus dat er 5 man 
zijn met 2 punten. Onder hen, en dat is dan wel weer opvallend, zit geen 
enkele jeugdspeler. Naar verluidt zitten er wel spelers tussen die zichzelf 
nog een kind vinden, maar daar zou de politie toch anders over denken. In 
de komende ronde zal er hoe dan ook een schifting plaats vinden, waarna 
we in het volgende rondeverslag wat favorieten kunnen gaan aanwijzen. 
 
Hoe anders is dat in groep C2, die al wel is gekaapt door de jeugd. Robbert Decruyenaere (2002), 
Constantijn Beukema (2005), Mick Godding (met 1996 de oudste koploper), Dominic Fortenbacher 
(2001) en Alexander Rutten (2006) gaan hier aan de leiding. Zij wisten allen voor de tweede keer hun 
tegenstander te verslaan en gaan ook onderling uitmaken wie er favoriet wordt voor de titel. 
 
Een schaaktoernooi is als een goed verhaal. Naarmate het vordert, neemt de spanning toe en volgen 
er knotsgekke plottwists. Terwijl in de A-groep het verhaal al in de hoogste versnelling staat, bouwt 
de spanning in de andere groepen eerder op als een wielerwedstrijd. Het zal echter niet lang duren 
totdat ook hier de spanning opbouwt tot onhoudbare proporties. Tot die tijd, zouden we u graag 
wijzen op onze nieuwe galerij van toernooiwinnaars aan de muur bij de A-groep. Hieronder slechts 
een voorproefje, neemt u vooral zelf een kijkje: 
 

  
Let op: het gaat hier om de áchtergrond 

  
 
 

Kijk ze eens druk 'organiseren' 


