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9e BPB Limburg Open stevent op record af

SCHAKEN

Door
Frank Clevers

SCHAKEN

Het 9e BPB Limburg Open, dat tevens als officieel LiSB
schaakkampioenschap van Limburg geldt, stevent af op
een recordaantal deelnemers.

D it heeft toernooidirec-
teur Ferry Gerard afgelo-
pen weekeinde bekend-
gemaakt. Ferry Gerard

is de nieuwe toernooidirecteur van
het Limburg Open, dat plaatsvindt
van 22 tot en met 25 mei (pinkster-
weekeinde) in Maastricht. Het 9e
BPB Limburg Open is tevens het
86e officiële LiSB Kampioenschap
van Limburg. Regerend Limburgs
kampioen is grootmeester Martijn
Dambacher.
Toernooidirecteur Ferry Gerard
sprak afgelopen zaterdag in Roer-
mond de Algemene Leden Vergade-
ring van de Limburgse schaakbond
toe. Hij informeerde de afgevaardig-
den van de verenigingen over de
stand van zaken. Er hebben zich in-
middels al 260 personen aange-
meld. Dit is beduidend meer dan
de stand in eerdere jaren een
maand voor het toernooi. Gerard
verwacht dat het deelnemersaantal
uiteindelijk uitkomt boven de 400.
Het maximum is gesteld op 425.
Met dat aantal wordt de limiet in
sporthal De Geusselt bereikt. Ge-

zien de grote belangstelling is het
verstandig om niet meer te lang te
wachten met aanmelden.
Niet alleen in kwantiteit, ook in
kwaliteit is een record in zicht. Niet
eerder hebben zich al zoveel groot-
meesters aangemeld. Het zijn er al
negen: Fedorchuk, L’Ami, Ernst,
Bok, Dambacher, Johannessen, Dra-
gun, Socko en Bauer. Heel interes-
sant wordt ook de strijd bij de da-
mes. Topspeelsters die zich al heb-
ben aangemeld zijn WGM Anne
Haast, IM Tea Lanchava en WGM
Bianca de Jong-Muhren. Zij zijn be-
kend als speelsters van het Neder-
lands damesteam dat vorig jaar
meedeed aan de Olympiade in
Tromsø in Noorwegen.
Een andere ‘chessqueen’ die haar
opwachting maakt in Maastricht is
Zhaoqin Peng. Zij zal tijdens het 9e
BPB Limburg Open aanwezig zijn
als begeleider van de jeugd.
Jeugdspelers kunnen tijdens het
toernooi een beroep op haar doen
als ze hun partij willen analyseren.
Daarnaast zal Peng ook de schoon-
heidsprijzen beoordelen. Dit jaar is

er een extra schoonheidsprijs, spe-
ciaal voor de jeugd. Peng is een
icoon binnen het Nederlandse (da-
mes)schaak. Zij heeft een grote
staat van dienst opgebouwd. Haar
topjaar was 2004. Zij werd toen sa-
men met Alexandra Kosteniuk ge-
deeld eerste bij het Europees kam-
pioenschap in Dresden. In datzelf-
de jaar werd zij benoemd tot groot-
meester, waarmee zij tevens de eni-

ge vrouw in Nederland met deze ti-
tel is. Dit jaar heeft Peng weer een
staaltje van haar schaakkunnen ge-
toond door in het sterke Note-
boomtoernooi in Leiden de twee-
de plaats voor zich op te eisen. Dit
zijn haar eigen woorden waaruit
blijkt hoeveel Peng van het scha-
ken houdt: „Met 5 uit 6 en een TPR
van 2805 (mijn hoogste TPR ooit)
eindigde ik op de 2e plaats in het
2015 Daniel Noteboomtoernooi. Ik
was super scherp met de tactische
stellingen, waar ik normaal juist
problemen mee heb. Ik speelde op
intuïtief en aarzelde veel minder.
Nog kan ik niet verklaren waarom
mijn prestatie zo goed was. Een
ding weet ik wel zeker, blijf oefe-
nen en van schaak houden.”
Even terug naar toernooidirecteur
Ferry Gerard. Hij heeft ervaring
met het organiseren van grote eve-
nementen. Ook is hij voormalig
deelnemer aan de Schaakolympia-
de, waarvan twee keer als teamcap-
tain voor de Nederlandse Antillen
(voor zijn werk verbleef hij daar
een aantal jaren). „Ik kijk ernaar uit
om de goede lijn voort te zetten
die de organisatie de afgelopen ne-
gen jaar heeft ingezet”, aldus een
zeer gemotiveerde Gerard. Hij volgt
Hans Ouwersloot op als toernooidi-
recteur. Hans vond het na zes jaar

tijd om het stokje over te dragen
aan iemand die het toernooi met
nieuwe impulsen verder kan lei-
den. Hans Ouwersloot blijft nog
wel verbonden aan de organisatie.
Ferry Gerard kijkt alvast vooruit
naar volgend jaar, als de tiende edi-
tie op het programma staat. „Dat
moet iets bijzonders worden.”

� Op zondag 26 april wordt de cen-
trale slotronde gespeeld van de
Limburgse competitie voor club-
teams. Speellocatie is Dorpscen-
trum Kerkeböske in Helden. Aan-
vang: 13.00 uur.

Inzendingen voor deze rubriek en reac-
ties: Frank Clevers, e-mail
f.clevers@mgl.nlZhaoqin Peng.


