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Door Jeroen van Ginneken 

 
Dames en heren,  
 
Bij elke BPB Limburg Open zien we verschillende soorten mensen. Enerzijds zien we de nieuwe 
deelnemers, waar we blij mee zijn omdat zij het toernooi laten groeien. Ook zien we terugkerende 
spelers, waarvan we het grappig vinden om ze recidivisten te noemen. Voor alle extreme recidivisten 
hebben we vorig jaar bij onze 10e verjaardag iets speciaals bedacht; iedereen die alle 10 Limburg 
Opens heeft meegemaakt, kreeg van de toernooidirecteur een bijzondere herinneringsspeld die we 
speciaal hebben laten maken. En deze traditie hebben we in ere gehouden, want ook wie 10 van de 
11 Limburg Opens meedoet, verdient een speciaal bedankje. Dit bedankje volgde aan het begin van 
de zondagavondronde, waar 13 spelers in het zonnetje werden gezet voor hun actieve deelname aan 
het toernooi. 
 

    
 
Bij dit soort momenten is het altijd lastig om te bepalen in welke camera je moet kijken. Hier halen 
we een 50% score, niet slecht. Zelf kwam ik ooit op het lumineuze idee om dan maar naar het 
midden tussen de twee camera’s te kijken. Tot ik er pas maanden later achter kwam dat je dan 
natuurlijk slecht op twéé foto’s staat.  
 
Maar dit moment was niet het enige bijzondere moment van de ronden, want ook op het bord werd 
er behoorlijk spektakel gemaakt.  
 
Dit begon al op bord 1, waar koploper IM Koen Leenhouts topfavoriet Matthew Sadler tegenover zich 
zag. De Engelsman Matthew Sadler (2684) is de sterkste speler die ooit aan het Limburg Open heeft 
meegedaan, samen met Evgenij Miroschnichenko in 2007, wie kent hem niet. Sadler moest enkel een 
half punt afstaan aan de nummer 2 van de ratinglijst 
Bauer, maar heeft verder een volle score. Dat hij een 
extreem sterke schaker is, bleek ook in ronde 5. Koen 
Leenhouts speelde een prima pot, waarin hij helemaal 
niet zo gek veel fout deed. Toch werd hij door Sadler 
van het bord gedrukt, op een manier waarop dat vaker 
gebeurt tegen spelers met 200 punten hoger: langzaam 
maar zeker, veldje voor veldje schoof Sadler op tot hij 
de beslissing kon forceren.  
 

Beide titanen zijn even strijdvaardig als beleefd 



Leenhouts werd hierdoor ook voorbijgestreefd door Roeland Pruijssers, die knap wist te winnen van 
ex-toernooiwinnaar Ruud Janssen en hierdoor met een TPR van 2682 en 4,5 punt aan de leiding gaat. 
Pruijssers heeft alleen nog een halfje laten liggen tegen de ontketende Liam Vrolijk en gaat bij winst 
tegen Sadler in ronde 6 recht op de toernooioverwinning af. Ook Vrolijk deed uitstekende zaken door 
een iets mindere stelling taai te verdedigen tegen de Franse GM Bauer en een remise uit het vuur te 
slepen. 
 
De groep vierpunters bestaat uit een mooie mix van GM’s, IM’s en FM’s, 
aangevuld door de 15-jarige Charlie Tang (2067) die nét voldoet aan de 
ratinggrens van 2050 maar een fantastisch toernooi speelt. In ronde 5 deed 
hij dat door de 300 punten hoger ingeschaalde Rick Frischmann hardhandig 
van het bord te beuken en in ronde 6 mag hij dat proberen tegen de Duitse 
GM Sebastian Bogner.  
 
In de strijd voor beste dame op het toernooi kreeg Maaike Keetman een punt 
cadeau van IM Lars Stark, die niet was komen opdagen. Laten we hopen dat 
er niks ergs aan de hand is met Stark. Voor Keetman kwam dit op het goede 
moment, aangezien ze nu in het damesklassement aan de leiding gaat met een vol punt voor op 
Anne Haast, die vooralsnog geen wereldtoernooi beleeft. 
 
Door het afhaken van Stark ligt FM Max Warmerdam op koers om de beste Limburger te worden. Hij 
heeft een half punt voorsprong op FM Roel Hamblok en, wanneer hij dit weet te behouden, zou voor 
het eerst in zijn leven Limburgs Kampioen kunnen worden. 
 

In groep B ging voor deze ronde Jerzy Cebula alleen aan kop, en na de ronde nog 
steeds. De onverslaanbare Cebula wist de Belg Olivier Wlogalski mooi van het 
bord te spelen. De Poolse Brabander levert hiermee een uitstekende prestatie af, 
aangezien in de B-groep de gemiddelde ratings het dichtst bij elkaar liggen. 
Cebula is een regelmatige bezoeker van het toernooi, maar het is nu de eerste 
keer dat hij afstevent op de winst.  
 
Toch zal het niet makkelijk zijn de toernooiwinst in de B groep binnen te halen. 
Op 4,5 punt staan de jonge Borna Mohammadi Nia en recidivist deelnemer 
Siegried Coenen klaar om de positie van Cebula over te nemen.  

Ook de groep vierpunters Marcel Kroosenbrink, Jorden Bratuszewski, Vadim Bondarchuck en Peter 
Hoomans zijn nog niet uitgespeeld voor de titel. Wanneer ze nog 2 partijen weten te winnen, hebben 
ze goede kans er met de (gedeelde) toernooiwinst vandoor te gaan. 
 
In groep C1 ligt John Uckerman op koers voor de toernooiwinst. 
Voorafgaand aan ronde 5 mocht hij naar voren komen omdat hij voor 
de 10e keer aan het toernooi deelneemt en putte hier zoveel kracht 
uit, dat hij tot diep in de nacht kon werken om de Duitser Michael 
Schera te verslaan. Hij wordt gevolgd door Meile Tamminga. De enige 
speler met 4,5 punt wist te winnen van de jonge Wout Verboven en 
moet dat nog eens doen voor een kans op de toernooititel.  
Beide spelers spelen in ronde 6 op bord 1 tegen elkaar. Bij winst voor 
Uckerman lijkt de toernooizege hem niet meer te kunnen ontgaan. Bij 
winst voor Tamminga neemt hij de leiding over in het algemeen 
klassement en gaat dan met een half punt voorsprong de laatste 
ronde in. Bij remise zal Tamminga balen van zijn bye in ronde 2, omdat deze hem een half punt 
gekost heeft en hij hierdoor iets zwakkere spelers heeft gekregen, die op hun beurt weer zorgen voor 
een iets lagere TPR in vergelijking met Uckerman. 

Had zijn tegenstander in de 
Tang 

Cebula op weg naar 
winst in groep B? 

De eerste prijs is al binnen voor Uckerman 



Speciale vermeldingen in Groep C1 zijn er voor de 16-jarige Klaas Jan Koedijk (1311) en de 15-jarige 
Dylan Achuthan (1332) die met 4 punten een uitstekend toernooi spelen. 
 
Ook in groep 2 hebben we een enkele leider. Robbert Decruyenaere is al een paar keer genoemd, ik 

schrijf inmiddels zelfs zijn naam in 1x goed, en dat is volledig terecht. Hij wist te 
winnen van Sjaak Steijn, die hiermee afhaakt voor de toernooiwinst. En omdat 
Max Kanbier en Alexander Rutten remiseerden, voegen zij zich in de groep van 
achtervolgers met een half punt achterstand. Deze groep bestaat uit 9 personen, 
waarvan Elnathan Ghebreab (1437) de grootste verrassing is. 
In deze groep kan nog van alles gebeuren. Wanneer Decruyenaere nog even 
volhoudt, kan hij de hoofdprijs alleen opeisen, maar één misstap is voldoende 
voor de groep hongerige wolven om gelijk of zelfs boven de jonge koploper te 
komen.  
 

In de veteranengroep heerst er een nieuwe koploper. Peter Schoeber heeft in ronde 1 een halfje 
laten liggen en speelde tegen de nog foutloze Franz-Joseph Bauchmüller, maar wist hem met een 
mooie aanval in de verlegenheid te brengen. Er staan nog 5 personen op een half punt achterstand, 
dus ook op de slotdag in de Veteranengroep is er nog voldoende te beleven. 
 
 
 

Is dit de concentratie 
van een winnaar? 


