Verslag 1e speeldag:
een mooi begin
vrijdag 7 juni 2019

Ons 13e Limburg Open is op vrijdag 7 juni van start gegaan met circa 450
spelers onder wie 10 grootmeesters. De opening werd vrijdagavond verricht
door wethouder Bert Jongen van de gemeente Maastricht en Limburg Open
toernooidirecteur Barry Braeken.
De wethouder en de toernooidirecteur spraken hun dank uit aan iedereen die
weer hard had gewerkt om dit toernooi mogelijk te maken. Ook dank aan de
hoofdsponsor Bruls Prefab Beton. Peter Bruls zelf doet mee in groep B.
Een bijzonder woord was er ook voor grootmeester Loek van Wely. Hij is
gekozen tot lid van de Eerste Kamer. Een bijzonderheid. Van harte proficiat.
Vervolgens verrichtte de wethouder onder toeziend oog van de toernooidirecteur
de openingszet aan het bord van grootmeester Benjamin Bok (zie foto). De
wethouder deed het voortreffelijk. Hij pakte de juiste pion. Heel mooi. Het is niet
voor niks dat Benjamin de partij won....!
Eén grootmeester moest op het laatste moment afzeggen, namelijk GM Mher

Hovhanisyan, waardoor we niet 11 maar 10 grootmeesters aan de start hebben.
Niettemin toch heel mooi.
Onze 10 grootmeesters
De 10 deelnemende grootmeesters zijn (tussen haakjes de FIDE-ratring):
- Benjamin Bok (2635)
- Loek van Wely (2622)
- Jorden van Foreest (2598)
- Alexander Donchenko (2593)
- Mikhail Gurevich (2571)
- Sipke Ernst (2533)
- Lucas van Foreest (2528)
- Daniel Sadzikowski (2522)
- Grzegorz Nasuta (2517)
- Martijn Dambacher (2500)
Dat is natuurlijk een mooi lijstje met een aantal klinkende namen!
Op onze toernooisite is alles te volgen, uitslagen, foto′s en filmpjes en (live)
partijen. Kijk links in het menu onder ′toernooi coverage′. Daar is alles te
vinden.
Foto′s en filmpjes
We maken elke dag een uitgebreide reportage met foto′s en filmpjes. Vooraf
hebben we aan iedereen die zich heeft aangemeld gevraagd of we een foto
mochten maken voor publicatie. Men kon toestemming geven of weigeren, dit in
verband met de AVG, de privacywet. Wij respecteren de privacy. De personen
die hebben aangegeven dat ze niet gefotografeerd willen worden, hebben wij
niet op de foto gezet. Voor de foto’s van de eerste speeldag kijk in ons fotoalbum.
We hebben in dit album van de eerste dag vooral aandacht voor de
voorbereidingen / het gereedmaken van de speelzaal. Tevens het openingswoord
van de wethouder en van de toernooidirecteur en de spelers in groep A.
Uiteraard zullen we de komende dagen de spelers in de andere groepen niet
vergeten.
Een aantal bijzonderheden op een rijtje
Hier onder nog een aantal bijzonderheden op een rijtje:
- Zoals gebruikelijk wordt er gespeeld tijdens het pinksterweekeinde van
vrijdagavond tot en met tweede pinksterdag. Dit jaar zijn de speeldata: vrijdag
7 juni tot en met maandag 10 juni 2019.
- Het 13e Limburg Open is tevens het 90e officiële Kampioenschap van Limburg
van de Limburgse Schaakbond.

- Hoofdsponsor is wederom Bruls Prefab Beton
- Het totale prijzengeld bedraagt 9.500 euro.
- Speellocatie is wederom sporthal De Geusselt in Maastricht.
- Ons toernooi is een van de grootste toernooien van Nederland en als
weekendtoernooi hoort dit toernooi bij de top van Europa.

Verslag toppartijen
Voor een verslag met o.a. ook een bespreking van de toppartijen zie de
volgende pagina’s.

Het 13e BPB Limburg Open startte vrijdagochtend met een leeg 11e bord. Door
het noodweer konden twee spelers Maastricht niet meer op tijd halen en waren
ze genoodzaakt om een bye te nemen. Zaterdag vervolgen ze hun toernooi.
Het deelnemersveld wordt aangevoerd door Benjamin Bok die inmiddels
meermaals aan het Limburg Open heeft meegedaan, maar het toernooi nog niet
gewonnen heeft. In een Engels opgezette partij ontstond onderstaand eindspel.

Bok had nog seconden op de klok en hoefde niet meer te noteren. Hij had zijn
blaadjes al op de grond gegooid. De tegenstander had iets meer tijd, maar
voelde de positie iets minder goed aan.
Na Ph5 Pb5 Tg3+ Kd2 Txh3 Txc7 kb6 a4! Zie onderstaande stelling.

Bevond de zwarte koning zich ineens in een net met allerlei schaakjes en
matdreigingen. De hulptroepen op h3 en h5 konden niet meer helpen. Bok
speelde dat ondanks de tijdnood foutloos uit.
Op bord 2 vinden we Alexander Donchenko, jonge Duitser meester die met
Henk-Jan Visser een tegenstander vond om een scherpe Siliciaanse partij te

kunnen spelen. Wit rokeerde lang, zwart wachtte lang met het rokeren en er
ontstond al snel een scherpe stelling:

Zwart speelde Dc6! Het lijkt hier al alsof wit al zijn voordeel cadeau heeft
gedaan. Met deze zet dreigt zwart aller eerst op e4 te pakken. Maar de zet
ondersteunt ook de thematische breekzet d5. En Lb5 wordt even en passant uit
de stelling gehouden. Henk-Jan dacht lang na speelde Pg1 en kon na een aantal
krachtzetten geen kant meer op. Het duurde niet lang voor zwart een hele
aanval op touw had en wit geen tegenspel.
Op bord 3 spelen twee jonge enthousiastelingen tegen elkaar. Jorden van
Foreest en Siem van Dael. Beide hebben meerdere keren mee gedaan in
Limburg en zijn geen onbekenden van elkaar in het schaakcircuit.
Toernooitijgers en vreselijk goede spelers. Vanuit de opening verwachtte uw
verslaggever een interessant gevecht. En ik werd niet teleurgesteld. In
onderstaande stelling koos Jorden voor Pd5.

Dat is een optie om dames te ruilen en in een eindspel in te gaan, dat niet als
slecht te boek staat voor zwart. Maar voor je in dat eindspel bent, moeten er

nog wel een paar precieze zetten gespeeld worden. Het ging verder: Dxd2 Txd2.
Pxd5 exd5 a5 h5 Pd7 g5 Pe5 hxg6.

En hier dacht uw verslaggever dat hxg6 logisch was. Maar dat kan niet. Dan
speelt Jorden Tdh2 en op Pxf3 wint Th8+ (en mat op de volgende zet). Sla je
niet op f3 dan is f4 een lastig te stoppen dreiging met flinke gevolgen. Dus je
moet met je f-pion terugpakken op g6. Alleen dat ziet niet lekker uit, je vernielt
je eigen pionnenstructuur, dat wat een van je grote voordelen in
Draakeindspelen is. Siem koos voor de complicaties en pakte direct op f3. Jorden
sloeg met schaak op f7 Kf8 Lxg7+ Kxg7 en je bent een pion kwijt. Tegen de
meeste spelers is dat niet direct een ramp, maar tegen Jorden kom je er dan
niet meer aan.
Dan, na 12 jaar afwezigheid is Loek van Wely aanwezig. De nieuwbakken
senator voor Forum voor Democratie speelt voor het eerst mee in Limburg. En
daar is de organisatie blij mee. Partijen van Loek zijn vaak wel te complex voor
de gemiddelde kibitzer, maar toch had hij de meeste rond zijn bord in ronde 1.
Zijn partij bood daar ook wel aanleiding toe. Het gevoel dat je bij de partij kreeg
was dat wit in onderstaande stelling met de aanval op de koningsstelling van
Loek een voordeel had en een simpel plan. En dat de stelling van zwart veel
ingewikkelder was, wat te doen met dat paard op h7?

Partij ging verder: Pd1 Pf6. En hier koos wit voor de pion op g5. Lxg5 Dxg5
Dxg5 Txg5. Dat verliest slagkracht in de koningsaanval, zwart ruilt een inactief
paard op h7 voor een goede loper.

En hier heeft zwart de keuze te slaan op h3 of te gaan voor Kf7 Pf2 Lh6 Tg2 en
Lf4. Na een denkpauze koos Loek voor Lxh3. Dat h-pionnetje ziet er natuurlijk
ook wel smakelijk uit. Na Pe3 Kf7 Pf5 Lxf5 exf5 was de stelling niet goed meer
voor wit en stond de inmiddels redelijk in tijdnood verkerende Suvorov voor een
moeilijke taak. Hij hield dapper stand, maar uiteindelijk speelde Loek zijn betere
stelling tot een gewonnen stelling en pakte het volle pond.
Op bord 5 vinden we dan Gurevich. Oud-wereldtopper en ook voor het eerst in
Maastricht. Hij speelde tegen Luuk Baselmans, die in een vroeg stadium 6
pionnen van hem (zwart!) op de vijfde rij kreeg.

Met de tijd die dat kostte, achterstand in ontwikkeling was het gevolg en
uiteindelijk de zwaktes achter deze rij pionnen, was het voor Gurevich niet
moeilijk om te winnen. Hij bracht zijn eerste punt gemakkelijk binnen.
Dan nog een mooi verhaal van de bar:
“Wil je ook een biertje?”
“Ja, doe mij maar een half-om.”
“Dat drinken ze veel hier in Limburg hè? Wat heb jij eigenlijk gemaakt?”
“Remise.”
Verbaasd: “Ooh, dat heb je dan mooi gekeept”
“Gekeept?! Heb je naar de stelling gekeken? Hij moest keepen. Jij bent een
mooie.”
“Ja, ik begrijp ook niets van die stellingen”
En zo gingen twee schakers gelukkig de Limburgse nacht in.

