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We hebben een koploper met drie op een rij. Grootmeester Grzegorz Nasuta
heeft 3 uit 3. Jawel, hij heeft de volle 100% en dat als enige. Houdt hij dit vol?
Het toernooi is nog niet op de helft en er zijn nog heel wat kapers op de kust.
Ofwel: een grote groep spelers hijgt in de nek van Grzegorz Nasuta.
Het toernooi is goed op stoom gekomen en na 3 ronden hebben we dus een
koploper met 3 uit 3. Maar er volgt een grote groep en alles ligt dus nog open.
Het slot van de tweede speeldag was zeldzaam. Een van de laatste partijen van
de 3e ronde speelde zich af in groep A, op een van de topborden. Duizenden
mensen keken thuis achter de computer, laptop of vanaf de smartphone naar de
live uitgezonden partij tussen Loek van Wely en Thomas Beerdsen.

Met ingehouden adem
Enkele tientallen mensen stonden rond het bord met ingehouden adem te kijken.
Thomas met wit bracht Loek aan het wankelen. Beide spelers hadden vrijwel
geen tijd meer. Loek had op een gegeven moment nog maar een paar seconden.
Dan denk je ′o nee toch, gaat hij door de klok?′ Maar Loek is ervaren. Loek en
Thomas bleven kalm, het publiek bleef muisstil, maar je voelde de spanning.
Niemand durfde iets te zeggen. Iedereen was muisstil. Je kon een speld horen
vallen. Wat is schaken dan heerlijk! Uiteindelijk liep deze thriller uit op een
remise door 3x dezelfde stelling, wat door Loek geclaimd werd en in het voetbal
zouden ze zeggen dat de VAR nodig was...
Extra controle
Want om er zeker van te zijn, werd voor een extra controle op de laptop bij de
live partij bij onze ICT-man Roger Hünen bekeken hoe de partij was verlopen.
Was het inderdaad 3x dezelfde stelling? Jawel, zo bleek bij het naspelen van de
slotfase. Remise dus. Loek en Thomas schudden elkaar de hand.
Dat moment hebben we nog snel even kunnen vastleggen, zoals de
bovenstaande foto laat zien.
Toernooi coverage
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. Foto’s van de tweede speeldag hebben we geplaatst in ons
foto-album op de toernooisite.
Het is ook ditmaal een erg leuke reportage, al zeggen we het zelf. We hebben in
dit album van de tweede dag ook aandacht voor de boeken /
schaakmaterialenkraam. Tevens o.a. beelden vanuit de commentaarzaal. Het
commentaar werd ditmaal verzorgd door Fabian Miesen. Ook hebben we de
nodige foto′s en filmpjes geplaatst van de hierboven besproken thriller tussen
Loek van Wely en Thomas Beerdsen.
Verslag toppartijen
Voor een verslag met o.a. ook een bespreking van de toppartijen van de 2e en 3e
ronde zie de volgende pagina’s.

2e ronde
Op het eerste bord besloot Benjamin Bok dat het Engels van gisteren voor
herhaling vatbaar is. Jonas Hilwerda reageerde door zijn centrumpionnen achter
te houden, beide lopers te fianchetteren en een paard op e4 te planten. Een
interessant plan maar hij leek toch in de problemen te komen toen Benjamin c5
kon spelen.

Wit heeft meer ruimte en de zwarte stukken coördineren niet zo lekker.
Benjamin weet met een heus dame-offer de vis op het drogen te brengen.

Hier bracht Benjamin Dxe4. En na Lxe4 Txd8+ Lf6 en Lf8 won wit al zijn
materiaal terug met bonus.

Alexander Donchenko ging ook al voor het Engels tegen de sterke FM Raymond
Song. Wit fianchetteert zijn loper naar g2, zwart naar b7 en te twee raadsherren
besluiten al vroeg dat ze evenveel waard zijn en bevinden zich de rest van de
partij gebroederlijk naast het bord. In de tussentijd heeft zwart alle
openingsproblemen opgelost en er komt een eindspel met alleen zware stukken.

Wit een extra centrumpion, zwart 2 tegen 1 op de damevleugel. Dan blijkt ook
dat zwart toch niet alle problemen heeft opgelost. De witte controle over de clijn is er nog een en het is er ook een teveel. Zwart geeft een pion om onder de
druk uit te komen maar Alexander speelt het met een pion meer goed uit.

Op het bord 3 kruisen Jorden van Foreest en Konstantinos Anagnostopou de
degens waarbij Jorden op zoek ging naar de vroegst mogelijke optie om h3 te
doen. Die bleek in onderstaande stelling gevonden te zijn.

Wit ruilt snel op d5 en zet zijn loper op f4. Er worden dames op geruild b3. Wit
heeft een onprettige dubbelpion op b3 maar zwart heeft f7xg6 gedaan, wat is
belangrijker? Het gemis van de f pion geeft wit meer mogelijkheden in het
centrum en bij de opstoot e3-e4 lijkt zwart ergens rekenfout te maken want hij
blijft met een paard tegen een machtige loper achter en moet ook nog een
vrijpion op d6 toestaan. Jorden weet zijn grote stellingsvoordeel in winst om te
zetten.

Het bord ernaast toont Loek van Wely tegen Felix Klein aan dat cxd5 ook zonder
het voorbereidende h3 kan. Felix besluit het voortvarend aan te pakken met een
vroeg c5 maar moet toch toezien hoe wit het initiatief pakt.

De stelling voelt al prettig voor wit. Hij heeft geen zwaktes en zwart moet tijd
gaan investeren in het terugwinnen van de pion. Loek besluit tot e3-e4!
Daarmee houdt hij een mooie loper tegen een paard over na Txc5 en algehele
afruil op d5. Loek ruilt zijn mooie loper af om in een gunstig (misschien wel
gewonnen) toreneindspel te komen en pakt het volle punt.

3e ronde
Op bord 1 spelen in ronde 3 al Gurevich en Bok. Een gevolg van de versnelde
paringen in het BPB Limburg Open die zorgen voor interessante potten in de
vroegere rondes van het toernooi. Gurevich koos in een symmetrische Engelse
partij voor een vroeg a3 en b4. Daaruit ontstond onderstaande stand.

Zwart aan zet. Deze stand is ontzettend moeilijk te beoordelen. Zwart staat
actiever, maar heeft een inferieure structuur en als wit alle tijd van de wereld
heeft wordt de pion op a7 een beslissende zwarte. Na Dd7 werd remise
aangeboden en geaccepteerd. Daardoor gaan beide spelers met 2,5 punt de
vierde ronde in.

Bij Donchenko tegen van Foreest was het niet lang wachten tot zwart de knuppel
in het hoenderhok gooide. In onderstaande stelling kwam Van Foreest met e5!

Met het idee dat na dxe5 Lf5 Dh4, Pc2 een kwaliteit wint. Stelling blijft dan nog
steeds niet duidelijk, want wit heeft een wit pion en een betere structuur op de
damevleugel. Met venijnig spel wist Donchenko de koningstelling van Van
Foreest te verzwakken. En in onderstaande stelling dwong Donchenko eeuwig
schaak af.

Wit aan zet, ziet u het ook gebeuren?
Dus naar Van Wely, die niet zo van de remises is, op bord 3 en voor het eerst
met zwart. Dat is een soort waarschuwing van zichzelf. Als je dan als witspeler
e4 ´durft´ te spelen dan krijg je een Siciliaan van degelijke makelij op je dak.
Thomas Beerdsen koos voor een redelijk agressieve variant en de twee
belandden in onderstaande stelling:

Hier koos Van Wely voor Tc4 om de dame op d4 te verjagen. Beerdsen kwam
echter met een offer en een heel diepe variant. Pxe6! Fxe6 fxe6+ verliest. Nadat
de koning weg moet kun je de loper op d5 slaan en hou je een gewonnen
stelling over. Txe6 Dxd5 ziet er ook niet goed uit. Dus Van Wely koos voor Lxe6.

Beerdsen vervolgde Dd8+ Dxd8 Txd8+ Ke7 fxe6!! Om na Kxd8 exf7 te spelen.
En f8 is niet meer te voorkomen zonder er een toren voor te offeren. Van Wely
koos na fxe6 voor fxe6 en dit leverde wit een pion op. Beide spelers speelden
inmiddels op de increment van 15 seconden per zet. En dan is een eindspel met
een pionnetje meer niet gemakkelijk om te spelen naar winst. Beerdsen wist een
hoop nare trucs te vermijden en ruilde uiteindelijk naar een eindspel met een
kwaliteit minder, maar met drie pionnen meer waarvan twee verbonden
vrijpionnen. Echter, in het laatste stuk liet Beerdsen 3x dezelfde stelling toe. Dat
werd geclaimd door Van Wely, afgewezen door de arbiter, nog een keer
gecheckt door Van Wely en toegekend. Want het klopte.

Sipke Ernst is een van onze trouwste deelnemers en de winnaar van vorig jaar.
Deze ronde had hij een interessante partij. In onderstaande stelling dacht
tegenstander Huesmann dat het een goed idee was om op f6 te ruilen en de
korte rokade te voorkomen.

Na Lxf6 gxf6! Was de g-lijn open en startte Ernst een aanval op de koning van
wit. Zwart rokeerde uiteindelijk lang en haalde simpel het punt binnen. Sipke
speelt morgen ook op de topborden! Kan hij de eerste worden die het Limburg
Open 2x wint?

