woensdag, 23 mei 2012

ENCI Limburg Open: nu al 297 aanmeldingen
Komend pinksterweekeinde vindt in Maastricht het 6e
ENCI Limburg Open plaats. Er hebben zich al 297 schakers
aangemeld.

E

r zijn nog wat dagen te
gaan eer het toernooi begint en elke dag stromen er
nog aanmeldingen binnen.
Het deelnemersveld zal dus zeker
ruim boven de 300 uitkomen. Onder de aangemelde spelers zijn
maar liefst dertig titelhouders. Titelhouders zijn spelers die op grond
van hun resultaten een schaaktitel
toegekend hebben gekregen, zoals
die van IGM (grootmeester), IM
(Internationaal Meester), FM (FIDE Meester), CM (Kandidaat Meester) enWGM (vrouwelijke grootmeester). Van de dertig titelhouders die in Maastricht achter de borden verschijnen, zijn er acht grootmeester. De deelnemer met de
hoogste rating, dus de zogezegd ‘als
eerste geplaatste’, is grootmeester
Ivan Sokolov. In 1995 en 1998 werd
hij kampioen van Nederland. De
44-jarige Sokolov speelt nog ijzersterk. Hij heeft dit jaar zelfs weer
een ratingsprong gemaakt, van
2641 naar 2680.
In maart eindigde hij in het Reykjavik Open met 7 uit 9 op de gedeel-

de tweede plaats (Caruana won het
evenement op IJsland met 7,5 uit
9). Sokolov behaalde onder meer
een fraaie overwinning op David
Navara, een kanon met een rating
van 2700.
Navara - Sokolov
ZIE DIAGRAM 1, de stelling na
29.Lxd1
29...e3! 30.Pg4
op 30.fxe3 volgt 30...Kxh6

Diagram 1

op 30.Dxe3 volgt 30...Dxe3 31.fxe3
Kxh6
30...exf2+ 31.Kf1
indien 31.Pxf2, dan 31...De6
31...Ld4 32.Dh6+
Dit schaakje deert zwart totaal niet
32...Kg8 33.Df4 Dc6! 34.Lf3
Een betere verdediging was 34.Df3
Dc1 35.De2 Ld5 maar ook dan is de
stelling natuurlijk prachtig voor
zwart
34...Dc4+ 35.Le2
ZIE DIAGRAM 2
35...Lxg2+!
Met een ijzersterke zet verlost zwart
zijn tegenstander uit zijn lijden
36.Kxg2 Dxe2 37.Ph6+
indien 37.Pxf2, dan 37...Dxb2
37...Kh7 (0-1)

Diagram 2

Het 6e ENCI Limburg Open vindt
plaats van vrijdag 25 tot en met
maandag 28 mei (pinksterweekeinde) in sporthal De Geusselt in
Maastricht. Het toernooi heeft een
vaste plek op de (internationale)
schaakkalender veroverd. Het totale prijzengeld bedraagt 10.000 euro.
De groepen A, B en C - ingedeeld
naar speelsterkte - spelen allemaal
zeven ronden (op vrijdagavond één
partij, op zaterdag twee partijen,
op zondag twee partijen, op maandag twee partijen); de veteranen
spelen vijf ronden. Toeschouwers
zijn welkom. De partijen worden
namelijk van commentaar voorzien. Op zaterdag (ronden 2 en 3)
gebeurt dat door negenvoudig Limburgs kampioen Jack Renet; op zondag en maandag (de ronden 4, 5, 6
en 7) door IM Herman Grooten.
Voor de thuisblijvers: het commentaar is met behulp van een webcam
live via de toernooisite te volgen.
Het 6e Limburg Open is tevens het
83e officiële Kampioenschap van
Limburg. Regerend kampioen is Internationaal Meester Martijn Dambacher (Blerickse SV). Hij wist de
titel al zes maal in de wacht te slepen en is dit jaar van de partij om
een gooi te doen naar weer een titel. Er zijn echter altijd de nodige
kapers op de kust, onder wie ook

Door
Frank Clevers

SCHAKEN

nu vast en zeker weer de drievoudig kampioen van Limburg Patrick
Driessens (SV Voerendaal).
I Grootmeester Sipke Ernst verzorgt op donderdag 24 mei een training in Klimmen. Dit is op de donderdag voorafgaand aan het Limburg Open waar Ernst (rating 2554)
aan deelneemt. Hij geeft de training op uitnodiging van SV Voerendaal, aanvang 20.00 uur in het
clublokaal van SV Voerendaal, café-zaal Keulen te Klimmen. De training is voor iedereen gratis toegankelijk, dus ook voor niet-leden van
SV Voerendaal.
www.limburgopen.nl

