
BPB Limburg Open 2017 Rondeverslag #4 
 
Door Jeroen van Ginneken 

 
Dames en heren,  
 
Het schrijven van een rondeverslag is eigenlijk kinderlijk eenvoudig. Je krijgt een set uitslagen, zuigt 
even aan je duim en schudt je mouw even op en verzint een mooi verhaal bij de uitslagen. En of het 
nu echt zo’n aanvallende partij was of dat het eigenlijk een lange schuiver was.. Tsja, niemand die het 
volgend jaar nog weet. Het is altijd leuk om je uitspraken extra stellig te doen, zodat je later je 
ongelijk bewezen krijgt en je daar nog eens smakelijk om kan lachen. En wat er ook staat en hoe 
flauw de grappen ook zijn, de mensen lezen de verslagen toch, al is het maar om te hopen dat hun 
eigen naam erin voorkomt. Het is dan wel weer de sport om niet al te scheutig te zijn met namen, om 
te zorgen dat de rondeverslagen ook daadwerkelijk gelezen worden en nog enigszins leesbaar zijn. 
Hier moet wel bij worden vermeld dat er enig smeermiddel mogelijk is om je naam in het verslag te 
krijgen, zelfs wanneer je speelt als een natte krant. En als er eens een keer een ronde niet zo super 
veel gebeurt, dan schrijf je gewoon op hoe eenvoudig het is om een rondeverslag te schrijven, en er 
vult zich automatisch weer een halve pagina.  
 
Dat gezegd hebbende: over naar groep A, waar we een enkele koploper 
hebben! IM Koen Leenhouts speelde op bord 1 tegen Charlie Tang een 
redelijk rustige pot. Na de nodige schermutselingen kon Tang afwikkelen naar 
een gelijkwaardig toreneindspel, maar koos er voor om de lichte stukken op 
het bord te houden en nog voor de winst te gaan strijden. Hoewel we hem 
met deze instelling de winst gunnen, moest hij toch zijn meerdere bekennen 
in de 400 punten sterkere Leenhouts, die nu als alleenheerser rondgaat in 
groep A. Als beloning voor zijn overwinning, mag de Nederlander een partij 
spelen tegen de als eerste geplaatste GM Matthew Sadler.  
 
De groep achtervolgers bestaat uit 5 grootmeesters en… Jawel… Daar word je 
blij van… FM Liam Vrolijk. De 15-jarige FM (2401) wist te winnen van mede-

talent Max Warmerdam en voert op basis van zijn TPR 
(2662) de groep 3,5-punters aan.  
Verder kende de 4e ronde in de A-groep weinig verrassingen. Door onze accelerated 
pairings konden een aantal lager gerate spelers snel veel punten halen. In ronde 4 
kregen ze een normale loting, waardoor ze het mochten proberen tegen de 
Grootmeesters op de liveborden. De verschillen van 300 tot 600 punten bleken toch 
te moeilijk te overbruggen. 
 
 

Ook in groep B is een enkele koploper. Ashraf Ibrahim deed met wit 
goed zijn best, maar wist het niet lang droog te houden tegen Jerzy 
Cebula, die hiermee de enige lijstaanvoerder wordt. Hij wordt op een 
half punt achtervolgd door 5 spelers, waarvan Matthijs Dijkstra (rating 
exact 2017) de enige die is die een bye heeft genomen en dus ook al 
zijn partijen gewonnen heeft. Van deze 5 spelers is de Belg Olivier 
Wlogalski  die Cebula van zijn 100% score af mag gaan houden.  
 
In C1 zijn er nog twee lijstaanvoerders, Michael Schera en John 
Uckerman. Mag u raden wie er in de volgende ronde tegen elkaar 
spelen op bord 1. Schera wist een punt binnen te halen tegen Alicia Akulova, terwijl Uckerman een 

De dromerige blik van 
een koploper 

Vrolijke jongen 

Omdat we nog geen foto van Jerzy hebben, hier 
een willekeurige foto van een speler uit Groep B 



niet onverdienstelijk punt binnensleepte tegen Piet Ulburghs. Zij 
worden achtervolgd door twee spelers die weliswaar ook alles 
gewonnen hebben, maar desondanks toch op een half punt 
achterstand staan. Het gaat hier om het 11-jarige Belgische talent 
Wout Verboven en de iets minder jeugdige Meile Tamminga.  
 
In groep C2 remiseerden Mick Godding en Robbert Decruyenaere, 
waardoor iedereen zijn 100% status hier kwijt is. De twee staan nog 
wel bovenaan, maar moeten hun koppositie delen met Aleksander 
Rutten, Max Kanbier (alles gewonnen en een bye), Sjaak Steijn en 
John Corvers. In ronde 4 mogen zij met zijn zessen gaan uitmaken 
wie er op pole position komt voor de eindoverwinning met een prijs van liefst €250.  
 
 
 
 

 
Heeft u uw partij al laten doorzagen door FM Frank Erwich? 

 

Ja ja, de spanning is om te snijden 


