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Dobrov winnaar Limburg Open in Maastricht
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Het 7e IBC Limburg Open in Maastricht is afgelopen week-
einde gewonnen door de Russische grootmeester Vladimir
Dobrov.

H et was een close finish.
Dobrov behaalde 5½ uit
7, net als de Nederlan-
ders Sipke Ernst en Da-

vid Miedema, de Armeniër Mher
Hovhanisian en de Duitser Daniel
Hausrath. Op basis van ARO (Ave-
rage Rating Opponent = gemiddel-
de rating van de tegenstanders)
werd Dobrov tot winnaar van het
toernooi uitgeroepen. Achter deze
vijf volgde een grote groep met 5
punten: Hansen, Sokolov, Johan-
nessen, Harff, Pruijssers, Ringoir,
Hamblok. Het Limburg Open
wordt elk jaar in het pinksterweek-
einde gespeeld, van vrijdag tot en
met maandag. Het is een van de
grootste schaaktoernooien van Ne-
derland met ook ditmaal weer on-
geveer driehonderd deelnemers.
Ditmaal deden zeven grootmees-
ters mee, alsmede elf IM’s en der-
tien FM’s. De totale geldprijzenpot
bedroeg 10.000 euro. Het 7e Lim-
burg Open gold tevens als het 84e
LiSB Kampioenschap van Limburg.
Het hoogst geëindigde lid van de
LiSB (Limburgse Schaakbond) en

daarmee de 84e Kampioen van
Limburg werd Daniel Hausrath, lid
van SV Voerendaal. Kampioen bij
de senioren (50-plussers) werd
Eduard Coenen uit Roermond, bij
de veteranen (60-plussers) Peter
Schoeber uit Venlo en bij de dames
Naomi de Ridder uit Roermond.
De schoonheidsprijs werd door de
jury toegekend aan Dobrov voor
zijn overwinning op Shchekachev.
Shchekachev - Dobrov
ZIE DIAGRAM 1, de stelling na

18.Tc2
Vanuit de diagramstelling speelt
zwart: 18…Pg3
Geen voor de hand liggende zet en
misschien ook niet de beste, maar wel
een mooie poging en gedurfd. Wit of-
fert zijn paard om de h-lijn open te
maken en die in bezit te nemen. De
aanvalsdrift wordt beloond.
19.hxg3 hxg3 20.Txh8 Dxh8
21.Le1 Dh1 22.Ld1 g5 23.b3 Th8
24.Kb2 Th2 25.Pe2 Txg2 26.Pxg3
Txg3 27.Lxg3 fxg3 28.Dg2 Dxd1
29.Td2
ZIE DIAGRAM 2
29...Lh3! (0-1)
De mooie zet 29...Lh3! zorgt voor be-
slissend voordeel voor zwart en wit
geeft dan ook op.

Een mooi moment zagen we ook
in de partij Hausrath - Sokolov in
de zesde, voorlaatste ronde.
ZIE DIAGRAM 3
Sokolov offert nu een dame:
13...dxe3! 14.Pxd8 exf2+ 15.Kxh1
fxe1D+ 16.Dxe1 Taxd8. Sokolov
heeft een vol punt nodig om nog in
aanmerking te komen voor de toer-
nooiwinst. Hij heeft waarschijnlijk de-
ze stand ingeschat als een positie met
mogelijkheden om op winst te kun-
nen spelen. De stelling is lastig in te
schatten, zwart heeft door zijn vrij-
pion op de d-lijn een sterke greep op
de positie, echter wit weet zich hier
stukje bij beetje uit los te wurmen.
Na de veertigste zet is het voor zwart
niet meer mogelijk om te winnen en

wordt door wit zetherhaling afge-
dwongen met remise als gevolg. Een
teleurstellend resultaat voor Sokolov,
die probeerde de partij te maken
maar uiteindelijk net niet won (bron
commentaar: analyse op toernooisite)
17.Pd4 Lg6 18.Lf3 Lg5 19.Kg2 Le3
20.Pc2 Lb6 21.Pb4 Tfe8 22.Td1 Pg5
23.Df1 Pxf3 24.exf3 d4 25.Db5 f6
26.Pd3 Te2+ 27.Kg1 Lf7 28.a4 Td5
29.Db4 Te3 30.Pf4 Tc5 31.Pd3 Tf5
32.Tc1 Te8 33.Kg2 h5 34.Te1 Tc8
35.Te2 g5 36.a5 Txa5 37.Dd6 Tc6
38.Db8+ Kg7 39.Te7 Te6 40.Txe6
Lxe6 41.Dxb7+ Lf7 42.h4 Kf8
43.Dc8+ Kg7 44.Db7 Kf8 45.Dc8+
Kg7 (½-½)
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