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8e BPB Limburg Open klinkend succes

SCHAKEN

Door

Frank Clevers

Het 8e BPB Limburg Open tijdens het pinksterweekeinde

was een klinkend succes met ongeveer 400 deelnemers. In

enkele afleveringen laten we mooie fragmenten zien. Van-

daag de eerste aflevering.

Het toernooi, met een prijzenfonds
van in totaal 10.000 euro, werd in
de hoogste groep gewonnen door
de favoriet, grootmeester Erwin
l’Ami. Het deelnemersaantal was
een toernooirecord. Het was weer
prachtig om te zien hoe sporthal
De Geusselt in Maastricht vol zat
met denksporters. Jammer is na-
tuurlijk dat het met Pinksteren al-
tijd zo warm moet zijn, je denkt
dan niet automatisch aan een lekke-

onds

e-

re partij schaken. Maar toch zijn er
massa’s mensen voor wie het geen
probleem is, sterker nog: die gaan
er eens goed voor zitten. Alle moge-
lijke nationaliteiten waren weer
van de partij en opvallend veel
vrouwen en jeugd. Het 8e BPB Lim-
burg Open gold tevens als het 85e
officiële Kampioenschap van Lim-
burg. Het hoogst geëindigde lid van
de Limburgse bond en daarmee de
85e Kampioen van Limburg werd

Martijn Dambacher uit Venlo, lid
van de Blerickse Schaak Vereni-
ging. Een betere kampioen dan de-
ze bijna-grootmeester kan Limburg
niet hebben. Het was de zevende
maal dat hij de Limburgse titel vero-
verde. De nummer twee van Lim-
burg werd de pas 14-jarige Max
Warmerdam uit Tegelen, wat een
prachtig resultaat is voor deze
jeugdspeler. Derde en vierde wer-
den Christian Braun en Patrick
Driessens, beiden van SV Voerend-
aal. Kampioen van Limburg bij de
senioren (50-plussers) werd
Eduard Coenen van ’t Pionneke uit
Roermond, gevolgd door Ynze
Mengerink (DJC Stein), Jacob Perre-
net (MSV-VSM Maastricht) en Jan
Broekhuis (SV Leudal). De nieuwe

Limburgs veteranenkampioen
(60-plussers) is Martin Schmitz
van SV Schaesberg, gevolgd door
Thieu van Pol (De Postertoren) en
Cris Borsten (MSV-VSM). Ashley
Parren van SV Leudal werd Lim-
burgs dameskampioen. Tweede en
derde werden Sophie van Stiphout
(GESS Sittard) en Gertie Koppens
(’t Pionneke).
Dan nu wat spelmomenten. Gino
de Mon (DJC Stein) was in de eer-
ste ronde snel zeker van de winst.
Zie DIAGRAM 1. Hier speelt hij
met wit 6.Lxf7! en na 6...Kxf7
7.Pxe5+ gaf zijn tegenstander hem
met 7...Pxe5?? een cadeautje. Gino
kon de zwarte dame nemen en vrij
eenvoudig winnen.
In DIAGRAM 2 de stelling na 17 zet-

ten tussen Kambiz Sekandar (wit)
en Hans Hoornstra. Wit speelt nu
18.Pxd5 en nadat zwart 18...Dxd5
heeft gespeeld, slaat wit toe:
19.Txc6 bxc6 20.Lxf6 gxf6 21.Dh5!
en mat is onafwendbaar.
In DIAGRAM 3 ziet zwartspeler Jas-
per Broekmeulen tegen Maaike
Keetman zijn kans schoon om mat
te geven met een dame-offer:
34...Da2+ 35.Kxa2 axb2+ 36.Kb1 Ta1
mat.
In DIAGRAM 4, ten slotte, zien we
hoe de partij met een tactisch mo-
tief beslist wordt. Hier heeft Olivier
Wlogalski met wit een mooie stel-
ling opgebouwd en maakt het af
met Txb2! Hierna volgt ...Txb2 en
Ld4+ en gaat een stuk en daarmee
ook de partij verloren voor zwart.
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