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Eduard Coenen altijd sterk in Maastricht

G

Vandaag nog even een terugblik op het negende BPB
Limburg Open dat tijdens het pinksterweekeinde in
Maastricht 430 deelnemers trok.

G rootmeester Sergey Fe-
dorchuk, de hoogst gera-
te speler met 2657, ver-
loor in de eerste ronde

van een jonge Belg, FM Frederic
Decoster. De manier waarop de FM
de GM wist te pakken, was bijzon-
der mooi.

ZIE DIAGRAM 1
Fedorchuk (zwart) had hier
43...Lxf7 kunnen spelen, waarna
44.Tg7 a3 45.Txf7+ Kd6 46.Tf1 Tg2
kan volgen en er een remisestelling
is, maar de grootmeester wil voor
de winst gaan en speelt 43...a3 met
de dreiging van mat met de toren
op e1. Hij heeft echter iets over het
hoofd gezien dat wit ondanks de
tijdnood wél ziet: het mooie
44.Txe6! Na 44...Txe6 en 45.Kb1
zijn de witte pionnen niet meer te
stoppen (1-0).

Vijf spelers scoorden in het Lim-
burg Open 5,5 uit 7. Daar achter
volgde een groep van dertien spe-
lers met 5 punten. Onder hen
grootmeester Martijn Dambacher
uit Venlo, lid van de Blerickse

Schaak Vereniging. Als best preste-
rende lid van de Limburgse schaak-
bond mag hij zich opnieuw kam-
pioen van Limburg noemen, inmid-
dels al voor de achtste keer. In de
eerste ronde deed Dambacher al
meteen goede zaken door te win-
nen van IM Emory Tate en ook
nog meteen op spectaculaire wijze.

ZIE DIAGRAM 2
Martijn Dambacher (met zwart)
bedenkt hier een prachtige combi-
natie: 22...Txd3 23.Txd3 Dh5 (met

de dreiging van mat met de dame
via h3 en g2) 24.Pd1 Dh3 25.Pe3 Pd5
(prachtig; nog een stukoffer erach-
teraan) 26.Txd5 cxd5 27.Dd3 d4
28.Lxd4 Td8 en zwart staat gewon-
nen (0-1).
Overigens laat onze analyse met
het superschaakprogramma Fritz13
zien dat zwart op de 27ste zet
27...Tf6 had kunnen spelen wat bin-
nen een aantal zetten gedwongen
tot mat zou hebben geleid. Het
plan is dan om de toren van f6
naar h6 te spelen, waarna de batte-
rij van toren en dame richting de
vijandelijke koning dodelijk is.

Eduard Coenen uit Roermond, lid
van de vereniging ’t Pionneke, was
een van de vele ‘Pionnekes’ in het

Limburg Open. Coenen is al vele
jaren een vaste gast in Maastricht
en lijkt er nooit stuk te kunnen.
Steevast speelt hij een sterk toer-
nooi, vaak onconventioneel spe-
lend. In de hoogste groep behaalde
hij 3,5 uit 7 en daarmee was hij een
van de meest opvallende spelers uit
onze provincie.
Een winstpartij hebben we helaas
van hem niet beschikbaar, maar de
volgende partij tegen IM Twan
Burg laat ook wel iets van zijn
schaakkracht zien. Eduard Coenen
legde de IM het vuur na aan de
schenen en had zelfs kunnen win-
nen.

ZIE DIAGRAM 3. Coenen-Burg.
28...Txh4 29.gxh4 Tf3 30.Dh6 Dg4+

31.Kh1 Th3+ 32.Lh2 Txh4? 33.De3?
(Commentaar IM Herman Grooten
op Schaaksite.nl: ‘Maar nu verliest
wit wel. Met het koelbloedige 33. f3!
had wit een gewonnen stelling kun-
nen bereiken. Dan moet hij na
33...Pg3+ ook nog vrijwillig in het
dubbelschaak gaan staan. Zwart kan
er echter niets mee zoals blijkt uit 34.
Kg1 Pe2+ 35. Kf2 want hier hangen er
te veel stukken bij zwart. Ironisch ge-
noeg dekt Dh6 (die gewoon in staat!)
indirect Lh2. 35...Txh6 36. fxg4 Txh2+
37. Ke3 levert een totaal gewonnen
eindspel op.)
33...Dh5 34.Kg1 Txh2 35.Df4 Th1+
36.Kg2 Dh3 mat (0-1).’
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