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Pareltjes uit ENCI Limburg Open, Maastricht

I

Het 6e ENCI Limburg Open, dat tijdens het pinksterweek-
einde in Maastricht werd gehouden, heeft veel mooi partij-
materiaal opgeleverd. Vandaag weer enkele pareltjes.

I n de partij tussen grootmees-
ter Solodovnichenko (wit) en
Frits Rietman kwam de Sicili-
aanse opening op het bord en

dat is nog wel in de stelling te her-
kennen, die in DIAGRAM 1 te zien
is. Wit heeft lang gerokeerd en valt
aan op de andere vleugel. Tegelijker-
tijd staat wit op de vleugel waar hij
gerokeerd heeft, onder druk. Dit pa-
troon komt veel voor bij de Sicili-
aanse opening.
ZIE DIAGRAM 1

Zwart speelt nu Lxf6. Of dat zo ver-
standig is? Solodovnichenko ant-
woordt met Pxf6, waarna zwart
Txf6 speelt en dan komt er een
kans voor open doel die een groot-
meester natuurlijk niet onbenut
laat. Hij speelt Da8+ en boem het
gaat mat!

In DIAGRAM 2 zien we een stel-
ling uit de partij tussen grootmees-
ter Sokolov (wit) en FM Tom
Wiley, een deelnemer uit Brussel

die als het uitkomt altijd meedoet
aan het ENCI toernooi. Een rustige
aanpak van beide kanten resulteer-
de bijna in zettenherhaling binnen
20 zetten. Echter, Sokolov ging dit
uit de weg. Het gevolg was een
schitterende partij. Wit deed con-
cessies door zijn pionstructuur te
verzwakken door gxf3. Maar in ruil
daarvoor kreeg hij een halfopen
g-lijn en dat is natuurlijk altijd
prachtig bij een koningsaanval. Kijk
maar eens naar de stelling in het
diagram hoe het verder gaat:
19.Txg7! Kxg7 20.Tg1 Pg4 21.Txg4
Kh7 22.Pxd5 Lxh4 23.Df4 Lg5
24.Df5 Kg7 25.Pf4 De7 26.h4. En zo
wordt zelfs een FM opgeknoopt als
hij even niet oplet tegen een sterke

grootmeester als Sokolov.

In DIAGRAM 3 een stelling uit de
partij tussen de Limburgse IM Mar-
tijn Dambacher, met wit, en Geon
Knol. Knol is gezien zijn rating van
2130 echt geen kleine jongen in de
schaakwereld, maar hier gaat hij te-
gen Dambacher toch zeldzaam snel
onderuit. In de stelling in diagram
3 zijn nog maar tien zetten ge-
speeld.
Normaal gesproken moet een par-
tij dan nog echt beginnen, maar
hier liggen de zaken anders. Wit
speelt 11.Pd6+ en dat is meteen zo
vernietigend dat zwart opgeeft. Het
waarom daarvan laat zich niet
moeilijk raden.

Het 6e ENCI Limburg Open was te-
vens het 83e officiële Kampioen-
schap van Limburg van de Lim-
burgse Schaakbond. Martijn Dam-
bacher heeft al zesmaal de titel ver-
overd. Hij is een sterk schaker,
heeft al tweemaal een grootmees-
ternorm behaald en het zou prach-
tig zijn als hij grootmeester weet te
worden. Ditmaal had hij het echter
zwaar in Maastricht. Hij werd 26e
met 4 uit 7.
In DIAGRAM 4 een mooi moment
van hem, met wit tegen Vedder.
Wit speelt Txd7! en na Kxd7 La4
staat zwart zeer onplezierig. Wit
wint snel de kwaliteit terug en in
het eindspel heeft hij een pionnen-
voordeel, wat hij snel omzet in
winst.Diagram 1 Diagram 3Diagram 2 Diagram 4
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