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Het 13e BPB Limburg Open in Maastricht is gewonnen door de Poolse 

grootmeester Grzegorz Nasuta. Hij eindigde samen met Internationaal Meester 
Thomas Beerdsen en de grootmeesters Benjamin Bok, Loek van Wely en Mikhail 

Gurevich op 5,5 punten uit 7 partijen, wat een gedeelde eerste plaats voor het 
vijftal betekende. Op grond van Toernooi Prestatie Rating werd de toernooizege 
toegekend aan Nasuta.  

 
Op de foto zien we de top-5. Deze foto is gemaakt door toernooiverslaggever 

Frank Clevers.  
 
Het was een hele harde strijd in de grote A-groep met ruim 120 deelnemers die 

allemaal een rating van boven de 2000 hadden. Cadeautjes worden niet 



uitgedeeld, je moet elk punt bevechten.  
 

Vijftal  
 

De concurrentie was groot met 10 grootmeesters en daarnaast werd op het 
Limburg Open een heel blik aan IM′s en FM′s opengetrokken. Allemaal sterke 
schakers. Na 7 ronden kwam een vijftal bovendrijven in ons toernooi, dat met 

450 deelnemers weer een van de grootste van Europa was. Op grond van TPR 
werd de officiële toernooizege toegekend aan Nasuta. Zijn foto zal dan ook 

volgend jaar aan de ′wall of fame′ komen te hangen in sporthal De Geusselt.  
 
7 uit 7 voor Bas Pasterkamp  

 
Vermeldenswaard is een resultaat in een van de lagere groepen. In groep C2 

was er een speler die alle partijen wist te winnen, jawel 7 uit 7. Dit is Bas 
Pasterkamp van Schaakvereniging Maastricht.  
 

100% score Wout van Veen  
 

Ook bij de veteranengroep was er een speler, Wout van Veen, die een score van 
100 procent behaalde, 5 uit 5. Mooi dat iemand op latere leeftijd nog een 

toernooi zo wint. Voor het eerst een toernooizege met de volle 100%-score, 
meldde hij zelf.  
 

Dankwoord  
 

Het toernooi kon keurig op tijd besloten worden. Alles was mooi op tijd 
afgelopen en de prijsuitreiking kon zelfs eerder dan gepland beginnen. Deze 
ceremonie vond plaats in het bargedeelte, een ideale intieme en gezellige 

setting. Na een woordje door toernooidirecteur Barry Braeken werden de prijzen 
uitgereikt. Barry bedankte iedereen voor de medewerking, zoals barpersoneel, 

vrijwilligers, spelers, sponsors, kortom iedereen die had meegeholpen om te 
evenement te doen slagen.  
 

Limburgse Schaakbond  
 

Ook voorzitter Walter Kunstek van de Limburgse Schaakbond sprak een 
woordje. Aan het toernooi was immers ook het 90e Kampioenschap van Limburg 
verbonden voor het beste lid van de Limburgse Schaakbond. De Limburgse titel 

ging naar de 19-jarige Max Warmerdam uit Tegelen, gevolgd door Martijn 
Dambacher uit Venlo en Ruud van Meegen uit Kessel.  

 
 
Foto′s en filmpjes  

 
We hebben elke dag een uitgebreide reportage gemaakt 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 van de vierde en laatste speeldag 

alsmede de prijsuitreiking zijn te vinden in het foto-album op de toernooisite. 



 
 

Toernooi coverage  
 

Op onze toernooisite was alles actueel te volgen, uitslagen, foto′s en filmpjes en 
(live) partijen. Wil je bijvoorbeeld nog alle uitslagen bekijken, kijk dan links in 
het menu onder ′toernooi coverage′. Daar is alles te vinden.  

 

Verslag van de toppartijen  
 

Voor een verslag en een bespreking van de toppartijen van de 6e en de 7e ronde 
zie de volgende pagina’s. 
(de verslagen van de toppartijen werden tijdens het toernooi verzorgd door 

Maarten van Laatum / Jasper Zilverberg, waarvoor hartelijk dank)  
 

 

6e ronde 

De zesde ronde en een-na-laatste ronde, in dialect ook wel de Vorentscheidung 

genoemd. 

Op het eerste bord, twee van de drie koplopers tegen elkaar. Mikhail Gurevich 

tegen Nasuta. 

Gurevich pakt het voortvarend aan: 

 

Hij speelt 6.b4 Pxb4 7.axb4 cxb4 8.Pb5 Lxa1. Zwart voelt zich niet veel later 

genoodzaakt de kwaliteit terug te geven. Er blijft een stelling over met veel 

materiaal maar waarin beide partijen zich  niet zo goed kunnen ontwikkelen. 

Zwart heeft aan het einde van een variant eeuwig schaak. 

 

Op het tweede bord mag Benjamin Bok, de andere koploper, het met zwart 

opnemen tegen niemand minder dan Loek van Wely. Loek zal willen winnen om 

een kans op de titel te houden. Hij besluit dat het Catalaans daar een geschikt 

wapen voor is. Benjamin stelt zich heel degelijk op. Wit krijgt het loperpaar, 

zwart een betere structuur. Benjamin wint uiteindelijk een pion maar de stelling 

is blijkbaar nog steeds in evenwicht want er wordt meteen tot remise besloten. 



 

Thomas Beerdsen hoort met 4 uit 5 ook tot het groepje achtervolgers en mag 

met zwart proberen de Poolse grootmeester Daniel Sadzikowski van zich af te 

houden. Daniel komt met een interessant pionoffer dat compensatie op de lange 

termijn oplevert. 

 

Wit krijgt het loperpaar en omdat zwart de zwartveldige loper mist is de pion op 

d6 een doelwit. Even later wint wit ten koste van veld e5 een kwaliteit. De 

stelling wordt gevaarlijk en Daniel mist een offer op h4. Beerdsen maakt zijn 

reputatie waar en voert de aanval naar winst. 

 

Op het vierde bord speelt Jorden met zwart tegen de Franse IM Charles Monroy. 

Monroy doet met 4 uit 5 nog volop mee, Jorden moet met 3,5 punt een tandje 

bij gaan zetten. Het wordt een Scandinavisch zonder d4 waarin wit nog geen d4 

heeft gedaan. Hij besluit in plaats daarvan tot a3 Tb1 en b4. Er wordt veel 

geruild en er ontstaat een interessant eindspel met een loper voor Monroy en 

een paard voor Jorden.  

In onderstaande stelling lijkt wit mooi te staan maar hij gaat de mist in: 

 

31.Dd6? Pd4! En er ontstaat een toreneindspel met een pion meer voor zwart. 

Jorden speelt dit naar een gewonnen stelling. Er ontstaat een wedloop waarin wij 



toch denken dat Jorden naar een ongelukkig veld met zijn koning gaat. Nu 

promoveert wit met schaak en komt er een dame-eindspel. Zwart heeft een 

pion, wit nul. De zwarte pion staat al op b3 en wit houdt het niet. 

 

7e ronde 

De laatste ronde in kort open toernooi ziet er vaak hetzelfde uit, ook vandaag in 

Limburg streden te veel mensen om de kop en besloten de eerste twee borden 

korte remises te spelen. Dus dan ga je kijken naar de club daarachter, wie kan 

zich bij de eerste 4 scharen en medewinnaar van het toernooi worden? 

Donchenko en Schoppen waren de eerste twee op bord 3. Allebei winst nodig om 

bij de toernooileiders te komen. In een scherpe Siciliaan kwam onderstaande 

stelling op het bord. 

 

Casper kwam hier met een kwaliteitsoffer Txd7. De compensatie is duidelijk, een 

paard op d5 en actievere stukken. In een latere stelling (zie diagram) dacht 

Casper lang na, maar vond blijkbaar niets wat hij het spelen waard vond, want 

hij herhaalde zetten met Pc6 Db7 Pa5 Db8 etc. 

   

Jorden van Foreest en Max Warmerdam waren twee andere gegadigden voor de 

toernooiwinst. Max ging voor de tarrasch variant van het Damegambiet. 

Onderstaande interessante stelling ontstond. 



 

Hier heeft Jorden het klassieke offer Pxf7. De compensatie na Txf7 is makkelijk 

te zien: Lxe6 en je krijgt twee pionnen en een kwaliteit terug. Voor de andere 

variant had ik de computer nodig. Kxf7, Lxf6 en Kxf6 (gxf6? Dh5+). Dan is Td7 

genoeg om terugweg van de koning af te snijden. En dat is heel kansrijk voor 

wit. Jorden speelde dit niet, ging op zijn eigen manier verder drukte Max weg. 

Maar Max verdedigde zich in tijdnood voortreffelijk en kreeg uiteindelijk een 

toreneindspel met een pion meer. Dat werd zoals alle toreneindspelen remise. 

En dan de laatste twee die het konden doen: Loek van Wely en Pascal Barzen. 

De eerste is een redelijk bekende naam, de tweede is een verrassing. Hij 

versloeg in de ochtendronde Martijn Dambacher. In een Damegambiet met Lf4 

koos Barzen voor een populaire variant met Da5 

 

Van Wely speelde op het randje door lange rokade en g4 te doen. Een pionoffer 

dat uiteindelijk door Barzen werd geslagen. Waarschijnlijk was Van Wely blij dat 

te zien, want hierdoor werd het een scherpe partij. Wit trok in onderstaande 

stelling definitief de partij naar zich toe. 



 

Pxh7! Kxh7 Lxg6! En de koningsstelling houdt de aanhoudende druk niet meer. 

Daarmee werden Jorden van Foreest en Loek van Wely ook gedeelde eerste in 

het BPB Limburg Open. 

 


