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Sterk deelnemersveld bpb limburg open
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Van 13 tot en met 16 mei vindt in Maastricht de tiende edi-
tie plaats van het BPB LIMBURG OPEN. Deze jubileum
editie bevat meer deelnemers dan ooit en is met zestien
deelnemende grootmeesters ook sterker bezet dan ooit.

H alf maart zag de organi-
satie het al aankomen.
De Geusselt zal met
Pinksteren propvol zit-

ten met schakers uit alle delen van
de wereld. Het liep immers storm
bij het meldpunt voor het BPB Lim-
burg Open. Natuurlijk zijn de 13
grootmeesters, die op dat moment
stonden ingeschreven, debet aan de
belangstelling. Maar het toernooi
groeit sowieso sterk in populariteit.
Steeds meer schakers zetten dit gro-
te Pinkstertoernooi in hun agenda,
ook, of beter nog, juist nadat ze al
eerder mee hebben gedaan. Ver-
moedelijk associeert men dit
schaakweekeinde ook met zonnige
Maastrichtse terrassen. Op 30
maart meldde de driehonderdste
deelnemer zich al en op 18 april
kon de organisatie trots melden dat
het deelnemersrecord was gebro-
ken: de 433e denksporter had zich
zojuist ingeschreven. Nu, enkele da-

gen voor aanvang van het toernooi,
staat de teller op 504 schakers waar-
van 16 grootmeesters. Daar kun je
nog de damesgrootmeesters Sarah
Hoolt uit Duitsland en Nederlands
kampioene Anne Haast bij optel-
len.
Het toernooi groeit uit zijn jas. De
organisatoren moesten dan ook
noodgedwongen de poorten slui-
ten voor meer deelnemers in de A-
en B-groep.
Om het 2e lustrum te vieren pakt
de organisatie flink uit. Behalve dat
er meer topspelers gestrikt zijn, is
ook het activiteitenprogramma uit-
gebreid. Tijdens het toernooi zijn
er twee schaaktrainers aanwezig,
die de partijen van deelnemers be-
oordelen en hen van advies voor-
zien. Tevens geven grootmeester
Matthew Sadler en Damesmeester
Natasha Regan een lezing over hun
nieuwe boek, Chess for Life. De par-
tijen tussen de absolute toppers zal

worden voorzien van live-commen-
taar en ook de stand voor boeken
en schaakmaterialen ontbreekt
niet. Het BPB Limburg Open be-
looft een evenement te worden
waar niet alleen de deelnemers,
maar ook de toeschouwers veel ple-
zier aan zullen beleven.
Ondanks het internationale karak-
ter van het toernooi, is het eigen-
lijk nog steeds een Limburgs Kam-
pioenschap. De beste Limburger in
de A-groep van het toernooi mag
zich Limburgs Kampioen noemen.
De kans is aanwezig, dat dit weer
grootmeester Martijn Dambacher
uit Blerick zal zijn. Hij eindigde bij
voorgaande gelegenheden steevast
in de top van het klassement en to-

rende dan hoog boven de andere
Limburgse deelnemers uit. Maar
dit jaar zal hij geduchte concurren-
tie kunnen verwachten van, met
name, Limburgs toptalent Max
Warmerdam, die landelijk aan een
pijlsnelle opmars bezig is. In de
groepen B,C en de veteranengroep
zal het er ook om spannen, wie
zich aldaar beste Limburger mag
noemen.
Ondanks de grote groep amateurs
ligt de focus van zo’n evenement
toch meestal bij de topspelers. De
twee hoogstgerate deelnemers zijn
de Fransman Christian Bauer (ra-
ting 2634) en de Paraguayaan Axel
Bachmann (rating 2632). De win-
naars van vorige edities, zoals de

winnaar van verleden jaar, de Ne-
derlandse GM Ruud Janssen, zul-
len er een zware dobber aan heb-
ben.
Ter illustratie twee spelfragmenten
van beide ratingtoppers:
zie diagram 1
Christian Bauer - Viktor Kortsjnoi
28.f5! Opent een aanvalslijn
28..,gxf5 29.Lxd5,exd5 30.Kh1,f6??
Hier moest 30..,Kh8 31.Tg1+,Kh8
32.Dd6! Er dreigt 33.Dxf6+ en op
32..,Dxd6 volgt 33.Pf7 mat. 1 - 0
zie diagram 2
Axel Bachmann - Alexander Moro-
zewitsj
31.Dh5! Wit negeert het paard op
d5 31..,Pf7 32.Dxg6+,Kf8
33.Dg7+,Ke7 34.Lg5+ met dame-
winst 1 - 0Diagram 1 Diagram 2


