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Henrichs steekt grootmeesters de loef af

M

Er namen zeven grootmeesters deel aan het 6e ENCI Lim-

burg Open tijdens het pinksterweekeinde in Maastricht.

Thomas Henrichs stak ze allemaal de loef af.

M
et een zevental groot-
meesters in de gelede-
ren, mag je wel aanne-
men dat één van de ze-

ven met de toernooioverwinning
gaat strijken. De hoogste qua rating
en daarmee de favoriet was IGM
Ivan Sokolov (rating 2680), twee-
voudig kampioen van Nederland.
Zou Sokolov niet de hoofdprijs in
de wacht slepen, dan zou ‘in de
wedkantoren’ ongetwijfeld het
meeste geld zijn gezet op een van
de andere grootmeesters, Gajewski
(Polen), Fier (Brazilië), Berg (Zwe-
den), Solodovnichenko (Oekraïne),
Mekhitarian (Brazilië) of de Neder-

lander Ernst. Maar het zijn toch
niet altijd automatisch de favorie-
ten die op de hoogste trede van het
podium belanden. Een grootmees-
ter is als een prooi waar alle havi-
ken op jagen. Iedereen wil ooit in
zijn leven een keer een grootmees-
ter beentje lichten. In het 6e ENCI
Limburg Open hebben de groot-
meesters dat weer eens aan den lij-
ve ondervonden. Zo heeft ditmaal
dus eens géén grootmeester het
toernooi gewonnen, maar een In-
ternationaal Meester: de Duitser
Thomas Henrichs, rating 2483. Al-
thans, Henrichs werd gedeeld eer-
ste samen met Gajewski, maar op

basis van ARO gaat de titel naar
Henrichs (ARO, Average Rating Op-
ponent = gemiddelde rating van de
tegenstanders). Henrichs heeft een
topseizoen. Dit seizoen werd hij
kampioen met zijn vereniging SV
Geleen in de derde klasse van de
KNSB-competitie. Zijn bijdrage
aan het kampioenschap was een
score van 7,5 uit 8. Het Limburg
Open in Maastricht was het toer-
nooi van zijn leven. Hij klopte on-
der anderen grootmeester Gajews-
ki en hield de grootmeesters Solo-
dovnichenko en Sokolov op remi-
se. Zijn score: 6 uit 7. De eindstand
aan kop: 1. Henrichs en Gajewski 6
punten uit 7 partijen; 3. Ernst, Fier
en Sokolov 5½ punten; 6. Solodov-
nichenko, Bok, Braun, Vedder, He-
tey, Schoorl en Berg 5 punten. Het
Limburg Open was tevens het 83e
officiële Kampioenschap van Lim-

burg van de Limburgse Schaak-
bond. Toernooiwinnaar Thomas
Henrichs was tevens het beste lid
van de Limburgse Schaakbond,
daarmee dus tevens de 83e Kam-
pioen van Limburg. Tweede in het
kampioenschap van Limburg werd
Christian Braun (SV Voerendaal)

die 5 punten scoorde; derde werd
Patrick Driessens (SV Voerendaal)
met 4,5 punten. In een grote groep
spelers met 4 punten bevonden
zich onder andere de Limburgers
Martijn Dambacher, Thijmen
Smith, Benjamin Nachbar, Joep Na-
buurs en Ynze Mengerink.
Kampioen van Limburg bij de se-
nioren (50-plussers) werd Jacob
Perrenet (MSV-VSM), 2. Leo Armi-
no (SV Geleen), 3. Gerard Roufs (’t
Pionneke). Bij de veteranen
(60-plussers) werd Fred Schotanus
(SV Schaesberg) kampioen, 2.
Tjoe-Liong Kwee (MSV-VSM), 3.
Gerrit de Wit (’t Pionneke). Kam-
pioen van Limburg bij de dames
werd Diana Dalemans (DJC), 2.
Wenke Henrichs (SV Geleen), 3.
Naomi de Ridder (SV Leudal/ ’t
Pionneke). Er waren in totaal ruim
300 deelnemers uit 25 landen.

Fred Schotanus, Limburgs kampioen veteranen Diana Dalemans, Limburgs kampioen bij de dames
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Ynze Mengerink, een van de hoog geëindigde Limburgers


