
Braziliaan Fier eenzame
winnaar Limburg Open

KWALITEIT Meer dan 300 deelnemers

door Michel Franssen

SCHAKEN – De Braziliaan Alexandr
Fier heeft het Enci Limburg Open
gewonnen. Fier startte met twee re-
mises, maar won de vijf resterende
partijen. De 23-jarige uit Sao Paulo
eindigde zo als enige op zes pun-
ten, een halfje voor zijn naaste ach-
tervolgers, Benjamin Bok en de
Rus Andrej Tsjekatsjev.

Fier zal na Maastricht ongetwij-
feld tientallen plaatsen stijgen in de
mondiale ranking. Hij hoopt ooit
nog bij de wereldelite aan te slui-
ten, de grootmeesters met een ra-
ting van 2700 of meer.

Fier moest Fedortsjoek aan de
kant zetten om in ieder geval een
van de eindoverwinnaars te wor-
den. Heel lang leek hij niet in die
opzet te slagen. De Eindhovense
commentator Herman Grooten
schatte de stelling lange tijd als gun-
stiger voor wit in. Fier liet het pu-
bliek later zelf zien dat hij met
zwart eigenlijk nooit in gevaar was
en het eerder wit was, die met zijn
zwakke pionnen op de damevleu-
gel in de problemen zat. Op het
moment dat hij echt in de verdruk-
king leek te komen, vond hij met-
een de bevrijdende zet en nam
daarmee op slag het initiatief over.

De 31-jarige Blerickenaar Martijn
Dambacher kwam wat traag op
gang, maar eindigde met vijf pun-
ten royaal boven de andere Limbur-

gers, waarvan de Sittardse vwo-le-
raar Tom Bus verrassend genoeg de
enige was die vier punten vergaar-
de. De captain van meesterklasse-
ploeg Voerendaal haalde een half
punt meer dan ploegmaat Patrick
Driessens, zijn 16-jarige pupil Dia-
na Dalemans, en Joost Heltzel, een
van de kopmannen van ’t Pionne-
ke uit Roermond.

Toernooi-directeur Oosterman
was content met kwaliteit en kwan-
titeit van het Limburg Open. „Met
323 deelnemers en zoveel grootmees-
ters en meesters was dit een van de
beste toernooien uit de reeks.”
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