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Limburg Open, ‘voor Limburg en de wereld’
Afgelopen weekeinde is het 9e BPB Limburg Open in
Maastricht gespeeld. Met 430 deelnemers uit twintig
verschillende landen.

H et Limburg Open heeft
definitief naam ge-
maakt als grootste week-
endtoernooi van Neder-

land. Sporthal De Geusselt in Maas-
tricht werd vrijdagavond voor Pink-
steren en het hele pinksterweekein-
de (zaterdag, zondag en maandag)
bevolkt door bloedfanatieke scha-
kers en schaaksters. Ga er maar aan
staan: op vrijdagavond een partij
en dan nog eens drie dagen erach-
teraan elke dag twee partijen. Deze
negende editie van het Limburg
Open was de grootste en sterkst be-
zette tot dusver. Er was een record-
aantal deelnemers van 430, onder
wie maar liefst tien (ook een re-
cord) grootmeesters (Fedorchuk,
L’Ami, Bauer, Socko, Dragun, Bok,
Ernst, Johannessen, Dambacher en
Janssen). Ook was de jeugd sterk
vertegenwoordigd met een aantal
jeugdtopspelers en ook de vrou-
wen deden van zich spreken, zoals
de nationale topdames WGM An-
ne Haast, IM Tea Lanchava en
WGM Bianca de Jong-Muhren en

de Limburgse topspeelster Diana
Dalemans. Het Limburg Open is
steeds meer een toernooi ‘voor
Limburg en de wereld’. Het is een
gezellige combinatie geworden van
hobbyschaak op beperkt club-
niveau tot topschaak voor de (se-
mi-)professionals en dat alles on-
der één dak in één en dezelfde hal.
En dan te bedenken dat het toer-
nooi ooit begon als… ‘uit nood ge-
boren’. De Limburgse schaakbond
zat in z’n maag met het kampioen-
schap van Limburg. Daar kwamen
niet genoeg spelers meer op af en
al helemaal niet meer de Limburg-
se topspelers. Er werd gezocht naar
een formule om de titelstrijd
nieuw leven in te blazen. De eerste
gouden greep was om er geen geslo-
ten toernooi meer van te maken,
maar een ‘open toernooi’ dus ook
voor niet-leden van de Limburgse
bond. Er werden sponsors gezocht
en gevonden, een goede speelac-
commodatie en er kwam een be-
kwaam en bevlogen organisatie-
comité. De tweede gouden greep:

het pinksterweekeinde. Dat is op
de Limburgse, nationale en interna-
tionale schaakkalender een ge-
schikt weekeinde. Zo heeft Lim-
burg uiteindelijk van de nood een
deugd gemaakt. Er is nu een top-
toernooi, kwantitatief en kwalita-
tief. Niet alleen aantrekkelijk voor
schakers van buiten Limburg, maar
vanuit Limburg zelf is de deelname
ook zeer groot: tachtig leden van
Limburgse clubs deden afgelopen

weekeinde mee. Als ook Noord-
Limburg de komende jaren meer
gaat meedoen (met name Venlo
laat het nog afweten) dan kan dat
aantal nog flink toenemen. Toer-
nooidirecteur Ferry Gerard zet zich
daar voor in.
Toernooiwinnaar werd grootmees-
ter Ruud Janssen. Met 5,5 uit 7 ein-
digde hij weliswaar gelijk met Jor-
den van Foreest, Bartosz Socko,
Benjamin Bok en Sipke Ernst,
maar de TPR van Janssen was supe-
rieur aan die van zijn concurren-
ten, waarmee hij de toernooizege
kreeg toegewezen. Het 9e BPB Lim-
burg Open was tevens het 86e offi-
ciële Kampioenschap van Limburg
van de Limburgse Schaakbond.
Hiervoor in aanmerking kwamen
de spelers en speelsters die lid zijn
van de Limburgse schaakbond. Het
best presterende lid van Limburgse
bond zou zich kampioen mogen
noemen. Dit werd voor de achtste
maal grootmeester Martijn Dam-
bacher, lid van de Blerickse SV. Hij
komt nu in het rijtje van grote kam-
pioenen. Koploper qua Limburgse
titels is Alex Vinken (20x) en daar-
na Jack Renet (9x).

De uitslagen van het kampioen-
schap van Limburg (tussen haakjes
de vereniging):

Hoofdgroep:
1. Martijn Dambacher (Blerickse SV),
2. Tom Bus (SV Voerendaal),
3. Max Warmerdam (Tegelse SV

en Venlose SV).
Dames:
1. Diana Dalemans (SV Voerendaal),
2. Sophie van Stiphout (GESS

Sittard)
3. Ingrid Disters (DJC Stein).
Senioren (50-plus):
1. Tom Bus (SV Voerendaal),
2. Jacob Perrenet (Maastricht),
3. Eduard Coenen (‘t Pionneke

Roermond).
Veteranen (60-plus):
1. Michael Zimmermann (Kerkrade),
2. Martin Schmitz (SV Schaesberg),
3. Gerrit de Wit (‘t Pionneke

Roermond).
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