
© Copyright 2016 Dagblad De Limburger / Limburgs Dagblad. 
Het auteursrecht, ook ten aanzien van artikel 15 AW, wordt 
uitdrukkelijk voorbehouden. Woensdag, 25 mei 2016

Succesvolle jubileumeditie  Limburg Open
SCHAKEN
DENKSPORT

DOOR HENK VAN GOOL

Het BPB Limburg Open in 
Maastricht kan men tot één 
van de grootste Nederlandse 
schaaktoernooien rekenen. 
Met 496 deelnemers was De 
Geusselt tot de nok gevuld met 
schaakadepten. De tiende 
editie kreeg de verwachte 
winnaars.

Het weer in het pinksterweekeinde
was niet zo goed als in andere jaren,
maar dat deerde de deelnemers aan
het BPB Limburg Open geenszins. 
Het was zelfs beter zo. De hitte in 
een sporthal, gevuld met bijna vijf-
honderd schakers, zou niet te har-
den zijn geweest. Verdeeld in vijf
groepen streden de schakers om de
prijzen, of, indien een prijs buiten
bereik lag, om hun persoonlijke
doelstelling te halen. Voor een aan-
tal spelers was het tiende Limburg
Open een speciale gelegenheid. Zij 
hadden namelijk aan alle tien edi-
ties deelgenomen. Om dit feit te
vieren werden ze, voor aanvang van
de zesde ronde, door de organisatie
geëerd met een speldje. 
Het monsterlijke deelnemersaantal
legde een grote druk op de facilitei-

ten van de verouderde sporthal. 
Met een kwinkslag kon Gouverneur
Theo Bovens, in zijn toespraak bij 
aanvang van een nieuwe speeldag,
echter melden dat „...speciaal voor 
jullie een nieuwe hal wordt ge-
bouwd”. De oude Geusselthal gaat 
plaatsmaken voor een nieuwe 
sporthal, zodat de organisatie niet 
bang hoeft te zijn voor verdere groei
van het toernooi. 
De Limburgse deelnemers in de
A-groep presteerden erg goed. 
Martijn Dambacher, Tom Bus, Max
Warmerdam en Ruud Van Meegen 
waren steeds in de bovenste regio-
nen van de ranglijst terug te vinden.

Maar ook andere provinciegenoten
vonden aansluiting bij de subtop. Zo
kon het gebeuren dat bij ingang van
de laatste ronde een hele groep Lim-
burgse schakers naast en zelfs te-
genover elkaar kwam te zitten. Vlak
onder de top twaalf borden.  
Het werd dan ook spannend, wie 
van hen uiteindelijk beste Limbur-
ger zou worden en zich voor een jaar
Limburgs Kampioen mag noemen.
Uiteindelijk werd het toch de favo-
riet: de in Venlo woonachtige Groot-
meester Martijn Dambacher, die lid
is van de Blerickse Schaakvereni-
ging. De strijd om de eindzege in het
toernooi was echter voorbehouden 

aan de internationale topspelers
onder de deelnemers. De Paraguay-
aan Axel Bachmann had aan een re-
mise tegen de Braziliaan Alexandr 
Fier voldoende om in elk geval ge-
deeld eerste te worden. Er kwam
echter niemand meer op gelijke 
hoogte, zodat Axel Bachmann met 
een score van 6 punten uit 7 partijen
de toernooizege kon opeisen. 
De groepswinnaars: 
A-groep: Axel Bachmann 

B-groep: Ingeborg Jansen 
C1-groep: William Gijsen 
C2-groep: Huib Vriens 
Veteranen: Bert Smeets 
De nieuwe Limburgs kampioen, 
Martijn Dambacher, verloor alleen
tegen de topspelers. In de tweede
ronde was dat tegen de Bulgaar Bo-
ris Chatalbashev en, na een sterke 
tussensprint, in ronde zes tegen de 
Braziliaan Alexandr Fier. In de laat-
ste ronde moest hij winnen van Ke-
vin Nguyen, lid van de oudste 
schaakclub van Nederland: Messe-
maker 1847 uit Gouda, om de andere
Limburgse deelnemers af te schud-
den. Dat lukte door een positievoor-
deel op eenvoudige wijze om te zet-
ten in materieel voordeel.  diagram
1 Nguyen - Dambacher 
De witspeler kan zijn b-pion alleen 
redden als hij 24.Lxd5,Txd5 25.Tc3
speelt. Hij dacht echter het zwarte
paard te vangen: 24.Ta1,Pxb3
25.Ta3 zwart haalde met het schijn-
offer 25..,Pxd4! echter een tweede
pion op. Het stuk kreeg hij 
na 26.Lxd4 immers terug met de dub-
bele aanval 26..,Pb4! met winst van 
de toren op c2 of de loper op d4. Met 
twee pluspionnen was het voor de 
grootmeester geen probleem meer 
het punt binnen te halen.

Limburgers bijeen. Dambacher links tegen Nguyen.  
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