Verslag 3e speeldag:
het heilige vuur was
er
maandag 10 juni 2019

Tijdens het pinksterfeest wordt herdacht dat de Heilige Geest, de derde Persoon
van de Allerheiligste Drie-eenheid, neerdaalde uit de hemel op de apostelen en
op andere aanwezige gelovigen. Het heilige vuur kwam tot ons. Zou het ook in
Maastricht te merken zijn geweest? Pinksteren? Het heilige vuur? In de hoofden
van de schakers? Jawel, het antwoord is: zeer zeker!
Hoezo...?
Kijk maar eens naar bijvoorbeeld de uitslagen in de hoogste groep van ons
toernooi. Op de topborden is echt keihard gevochten. In de 5e ronde konden we
op de hoogste 11 borden slechts 2 remises noteren. Er is dus flink gehakt.

Het heilige vuur van Pinksteren is dus in de hoofden van heel wat schakers
terechtgekomen. Mooi toch? Weet iedereen meteen waarom wij dus uitgerekend
met Pinksteren dit gezellige en grote toernooi organiseren (het grootste toernooi
ter wereld tijdens dit weekeinde, maar dat terzijde).
Drie koplopers
Hoe staan we er voor na 5 ronden? We hebben drie koplopers met 4,5 uit 5. Drie
kanjers.
Het zijn:
GM Grzegorz Nasuta
GM Benjamin Bok
GM Mikhail Gurevich
Nog een laatste, zware dag
Er volgt nog een laatste, zware dag. Wie heeft de langste adem? De aandacht
gaat overigens niet alleen uit naar de situatie aan de kop, maar we zijn ook
benieuwd wie zich maandag aan het eind van het toernooi Kampioen van
Limburg mag noemen. Ons 13e Limburg Open is namelijk tevens het 90e
officiële Kampioenschap van Limburg van de Limburgse Schaakbond.
Er zijn nog verschillende kanshebbers, met name GM Martijn Dambacher en IM
Max Warmerdam. Zondag zaten ze toevallig naast elkaar. Een mooi moment dat
we hebben vastgelegd. De foto van deze Limburgse toppers is hier te zien. Links
Max, het grote talent dat misschien wel op weg is naar een grootmeestertitel.
Rechts Martijn, hij is grootmeester. Zet ′m op, mannen.
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. Alle foto’s zijn te zien in het foto-album op de toernooisite.
Verslag van de toppartijen
Voor een verslag en een bespreking van de toppartijen van de 4e en de 5e ronde
zie de volgende pagina’s.

Loek van Wely speelde op het eerste bord tegen de enige speler die 3 uit 3 had:
de pool Nasuta. In onderstaande stelling kwam Loek met het idee Lxc6!

Hiermee creëerde hij zwaktes op de damevleugel van zijn tegenstander. Na bxc6
volgde Txa6 bxc3 e3.

En hier kwam Nasuta met de interessante zet c5. Als die wordt geslagen, dxc5
volgt td2 c6 Pe8! met voldoende tegenspel. Van Wely dacht hier lang na, ging
voor Le5 en na wat stukken geruild te hebben was het resulterende
toreneindspel heel erg remiseachtig. Dat werd ook niet meer gespeeld, beide
spelers namen genoegen met een half punt.
Op bord 2 troffen de winnaar van vorig jaar en de hoogst geplaatste speler
elkaar in Ernst-Bok. Het werd een klassiek gevecht tussen een ruimtevoordeel
en een extra centrumpion voor wit en het loperpaar voor zwart. Sipke wist niet
echt iets concreet met zijn eigen voordelen te bereiken terwijl Benjamin
langzaam zijn stukken coördineerde en c5 kon spelen. In onderstaande stelling
kwam Benjamin met multifunctionele 26…Pe8!

Het dekt de toren op c7, verhoogd de druk op de d4 pion en het paard kan zijn
weg vervolgen naar d6. Hierdoor greep Bok het initiatief. En nadat Sipke in
onderstaande stelling Le4 had gedaan, kwam Bok met een sterke reeks zetten

Db1+. Tc1 Td1!!+ Txd1 Dxd1. Lxf4. En je houdt geen stelling over met wit. Bok
won dan ook een paar zetten later.
Frans Helmond, speler van De Juiste Z een lokale vereniging, speelde de eerste
rondes zo goed dat hij tegen Donchenko mocht spelen op het derde bord. Hij
ging echter al vroeg strategisch in de fout. Hij sloeg in onderstaande stelling op
d6.

Zou Donchenko terugnemen met zijn e-pion dan zou er aan beide kanten een
isolani ontstaan. Echter Donchenko speelde e6 en haalde zo eerst de pion op d6
op, later werd de druk op de isolani van wit (d4) zo groot dat Frans deze ook
prijs moest geven. Met een pion meer en zonder veel tegenspel speelde
Donchenko dat naar winst.
Marius Gramb hield lang stand tegen Jorden van Foreest maar moest in
onderstaande stelling Pa1 doen.

De hoekvelden van het schaakbord zijn de slechtste velden voor de paarden. Dat
bleek ook. Een paar zetten later kon Gramb opgeven.

Drie keer Van Foreest op de liveborden deze avond! Lucas op bord 1, Jorden op
bord 3 en Machteld op bord 10. Gelukkig niet tegen elkaar, zodat een 100%
score er voor de familie in zit deze avond.
Machteld, de jongste van de drie, speelde tegen Max Warmerdam die veel
sterker is op papier. Maar goed, papier wint geen partijen, dus waarom zou
Machteld niet kunnen winnen? Ze speelde een Spaanse opening waar wit het in
onderstaande stelling niet aan durfde g4 te spelen.

De stelling vervlakte snel en er kwam een toreneindspel op het bord. Hier hield
Machteld het helaas niet droog. Max won en schaart zich bij de toppers voor de
laatste dag.
Op bord 1 speelde Lucas met zwart tegen Bok. Ze kregen een variant op het
bord die ik ook vaak met zwart speel. Engels met op het moment dat iedereen
verwacht dat wit d4 gaat doen, om het centrum te bezetten, geen d4 van wit.
Zie onderstaande stelling.

Hier speelde Bok b3. Een niet zo interessante stelling was het gevolg,
symmetrisch, beide kleuren dezelfde stukken en geen zwaktes om tegen te
spelen. Heel veel zetten verder:

Wit heeft inmiddels de overhand, zijn stukken zijn actiever en de zwakte op a7
wordt nu onder vuur genomen. Steeds is het opletten voor het tegenspel van
zwart. Uiteindelijk pakte Benjamin de pion en kwam in een eindspel met een
pion meer. Dat werd vakkundig 1-0.
Jorden speelde op bord 3 tegen Gurevich, die zich in de opening niet zo bemoeid
met wits zetten en gewoon g6, d6 Pf6 Lg7 0-0 en dat soort dingen doet. Dan
krijg je als wit een hele hoop ruimte cadeau. Jorden besloot daar gebruik van te
maken door zijn koningspionnen naar voren te spelen maar overspeelde
daarmee zijn hand. In onderstaande stelling speelt Gurevich d5. Daarmee pakt
hij ruimte in het centrum en opent de diagonaal voor zijn dame.

Met d5 greep Gurevich het initiatief. Het dreigt direct d4 en maakt ook de
diagonaal van b8 naar h2 vrij. Er volgde nog fxg6 hxg6 Df2 d4 Le4. Nu wint
zwart een stuk met dxe3. En Jorden heeft te weinig compensatie, die geeft al
snel de pijp aan Maarten. Een slechte ronde als je van Foreest heet.
Op het tweede bord een waar spektakelstuk tussen Nasuta en Alexander
Donchenko. Nasuta offerde een paard op e6, Alexander verdedigde zich door
een kwaliteit terug te geven maar Nasuta had andere plannen. In onderstaande
stelling speelde hij c3-c4!

Wilde complicaties waren het gevolg. Er volgde c4 Lc8 Nxf8 Dc5+ Kh1 dxc4 Lc2
Lxf8.

In deze stelling heeft wit toren en een pion tegen twee stukken. Met een
geweldig moeilijke partij die volgde. Uiteindelijk wist wit de partij naar zich toe
te trekken.
Loek van Wely en Miguoel Admiraal speelden een lange partij, met veel
maneuvreren. De vraag was had zwart echt iets tastbaars of was het slechts een
klein voordeeltje dat niet groter kon worden omdat wit een goede grip op de
positie had. In onderstaande positie maakte Admiraal waarschijnlijk de
verkeerde beslissing door a4 te spelen. Die zwakte kwam hij niet meer te boven.

