
BPB Limburg Open 2017 Rondeverslag #6 
 
Door Jeroen van Ginneken 

 
Dames en heren,  
 
Ronde 6 staat ook wel bekend als de één na laatste ronde. Tevens is dit misschien wel de meest 
spannende ronde van allemaal. Want waar in ronde 7 de prijzen worden verdeeld, zijn er in ronde 6 
nog de meeste scenario’s mogelijk. Want waar het natuurlijk altijd zaak is om je partij proberen te 
winnen, moet je ook rekening houden met de keerzijde van de medaille. Hoe sta je op dit moment in 
de stand? Moet je alles of niks gaan spelen, of ga je gedoseerd aanvallen met kans op remise? En stel 
nu dat er op het bord naast je iemand onverwacht een stuk weggeeft, wat betekent dat voor je 
strategie? Allemaal vragen die uniek zijn voor ronde 6, omdat na er deze ronde geen enkele correctie 
meer mogelijk is. Zo zet ronde 6 een situatie neer die een 
spannende apotheose van het toernooi garandeert.  
 
Bij sommigen loopt de spanning zo hoog op, dat ze er de 
avond van tevoren de slaap niet van kunnen vatten. Het 
draait hen in het hoofd van de mogelijke scenario’s, maar 
ook voorbereidingen op de volgende tegenstander en 
gemaakte blunders in het verleden zijn hier bekende 
oorzaken van. Weer andere spelers hebben lang aan de bar 
gezeten en hebben niet zozeer problemen met in slaap 
vallen als met wakker worden. En dat ook nog vlak voor een 
ronde die 2 uur eerder begint dan normaal. 
 
In groep A gaan we geheid een spannende laatste ronde tegemoet, aangezien er 6 spelers op de 
gedeelde eerste plaats staan. Twee van hen zijn Matthew Sadler en Roeland Pruijssers, die hun partij 
op bord 1 onbeslist zagen eindigen. Dat was niet omdat beide heren akkoord gingen met een 
salonremise. Integendeel, het was een krankzinnig ingewikkelde pot waarin Sadler een kwaliteit won, 
maar wel een pion op e7 moest toestaan. Omdat deze werd gedekt door een loper en Sadler alleen 
nog 2 torens had, bleef de pion oneindig lang tegen promotie aan staan. Bij het live commentaar van 
Stefan Kuipers was er uren discussie of nu Pruijssers of Sadler op winst aan het spelen was. Daar 

werd een einde aan gemaakt door Sadler die koos 
voor een manoeuvre met 3x dezelfde stelling. Het 
gevoel tijdens de analyse (en dat hebben we ook even 
laten checken door de engine) was echter dat Sadler 
groot voordeel had kunnen halen door de opmars van 
Pruijssers’ pionnen op een andere manier te stoppen.  
 
Ook de Franse favoriet Christian Bauer voegt zich 
weer bij de koplopers. Hij lootte zwart tegen de toch 
niet mis te verstane IM Thomas Beerdsen. Bauer 
kreeg een licht ruimtelijk voordeel en wist dat te 
promoveren tot kwaliteit door een werkelijk 
fantastisch schijnoffer. Beerdsen mocht het niet 

aannemen omdat zijn koning dan te erg op de tocht kwam te staan, waardoor Bauer zijn loper kon 
ruilen tegen de toren van Beerdsen. Omdat hij daarnaast ook zijn ruimteoverwicht wist te behouden, 
was het een kwestie van tijd voordat hij het punt over de streep wist te trekken.  
 

Hier is het nog licht, maar dit gaat tot diep in de nacht door 

4 van deze 5 spelers gaan aan de leiding. Sokolov 
kijkt toe bij de partij tussen Pruijssers en Sadler 



Sokolov en Bogner spelen hun toernooi iets meer op de achtergrond. Al snel raakten zij twee halfjes 
kwijt en zijn daardoor nog niet geland tot in de favorieten. Toch staan ook deze twee 2600+-ers 
‘gewoon’ op 5 punten, nadat ze wonnen van respectievelijk FM Felix Klein en revelatie Charlie Tang. 
Koen Leenhouts is eveneens aanbeland in de 5-puntengroep, waar we hem aanvankelijk niet toe 
hadden gerekend (sorry, Koen). Leenhouts wist een grote hub hub Barbatruc toe te passen op Sipke 
Ernst en is nog 1 overwinning verwijderd van de misschien-wel-toernooiwinst en een grote foto aan 
de muur! 
 
De indelingen voor ronde 7 in groep A betekenen vuurwerk! De 6 koplopers spelen tegen elkaar met 
de partijen tussen de topfavorieten Sadler vs. Sokolov, Bauer vs. Bogner en Leenhouts vs. Pruijssers. 
Waar we altijd bang zijn voor salonremises in de laatste ronde, is de kans toch klein dat alle 3 de 
borden zullen spelen voor remise. Want wanneer 1 persoon er dan toch de winst doorheen kan 
drukken, gaat hij er vandoor met de alleenheerschappij. 
 
In de  B-groep is Borna 
Mohammadia Nia er als eerste in 
geslaagd niet van Jerzy Cebula te 
verliezen. Zij speelden een lastige 
pot waarin de dames al snel geruild 
werden en er zich een dans ontspon 
van torens en lopers. Omdat beide 
spelers er niet in slaagden een 
vrijpion gevaarlijk te maken, 
besloten de heren tot remise. 
Hiermee blijft Cebula nog koploper 
met een half punt afstand en krijgt 
te maken met nog 3 achtervolgers: 
Marcel Krosenbrink, de eerder 
genoemde Borna en Jorden 
Bratuszewski, die vakkunding Siegfried Coenen van het bord wist te schuiven. Hiermee gaan deze 
spelers bepalen wie er naar huis gaat met de hoofdprijs van €500.  
 

Opvallende gelijkenissen zijn er in groep C1, waar ook John Uckerman 
zijn eerste puntverlies leed. Hij wist niet te winnen van Meile 
Tamminga in een redelijk tamme partij die de remisemarge nooit 
ontsnapte. In deze groep zijn Tamminga en Klaas Jan Koedijk (winst 
tegen Kasper Bleeker) de directe achtervolgers op een half punt 
achterstand. Zo speelt Uckerman tegen de jonge Koedijk, terwijl 
Tamminga het jonge Belgische talent Christiaan Beukema tegenover 
zich vindt. Bij winst maakt de Hagenaar nog kans op toernooiwinst, 
terwijl hij bij verlies terugzakt tot de grote groep van spelers met 4,5 
punt.  
 

Ook het slotstuk in groep C2 wordt bloedstollend spannend. Robbert Decruyenaere slaagde er niet in 
te winnen van Sophie Welling. Het winnen van de partij lukte echter Max Kanbier, Alexander Rutten 
en John Corvers wel. Corvers is nieuw in dit gezelschap en hiermee meldt zich weer een Limburger in 
de top van het speelveld. En dat vinden wij dan extra leuk natuurlijk, als Limburgs toernooi. Hij mag 
meteen op bord 1 proberen te winnen van Kanbier en als dat lukt, piekt hij precies op het juiste 
moment op het toernooi: in de finale. 
 

Lekker druk in de B 

Uckerman de solo koploper 



En ook in de veteranengroep zijn er nog meerdere mensen die kans maken op de toernooiwinst: 
Peter Schoeber remiseerde tegen Jo Schreinemachers, die dit jaar voor de tiende keer mee deed. Dat 
gaf de mogelijkheid aan Leonhard Juenger en Gerrit de Wit om op gelijke hoogte te komen. Zij gaan 

in de 5e en laatste ronde uitmaken wie er vandoor gaat 
met de prestigieuze veteranentitel op het 11e BPB 
Limburg Open.  

De spanning is voelbaar bij de veteranen 

Deze lieve dames zorgen voor uw bonnen 


