
BPB Limburg Open ronde 2 op zaterdag 4 juni 2022 

We beginnen de ochtend in de B-groep. Soms zijn partijen opeens afgelopen, zo ook vandaag op 

bord 2 tussen Martijn Pauw (w) en Dominique Versyck. In onderstaande stelling speelde zwart 12. … 

0-0. En rekende er op dat wit misschien op c7 zou slaan met het paard. Maar wit had een betere, 

waarna zwart kan opgeven. Ziet u hem ook? 

 

Stelling na 12. … 0-0. 

Sipke (w) was weer in vorm vanochtend. Hij offert in onderstaande stelling een stuk met 0-0. Zwart 

mag hier denk ik niet op in gaan. Er volgde Pxd2. Pxd2 Lxd2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stelling na 14. 0-0. 

En ik kan me zo voorstellen dat Arno Bomans de volgende zetten niet goed heeft ingeschat. Dh5 om 

mee te beginnen, dreigt op h7 te slaan. En dan ineens, Lg7! Dat is lekker, een tweede stukoffer.  



 

Sipke speelde 17. Lxg7! 

Natuurlijk, het loopt mat als zwart Kxg7 speelt. Dg6+ Kh8 en Dh7 #. Maar ook na het gespeelde Lc3 

Lxh6 blijft er niks van zwarts verdediging over.  

Uiteindelijk brengt Sipke ook nog een dameoffer. In onderstaande stelling wint Dxh8 en doorlopen 

met de a-pion. 

 

Stelling na 26. … Th8 

Het stukoffer is echt terug! Onze indiase grootmeester Sankalp Gupta (z) komt in onderstaande 

stelling met Pxd4! cxd4 en c3. Mooie truc. De loper kan weg, bijvoorbeeld Le3, maar dan volgt c2+ 

Dd2 Tb1+! En zwart wint. Jonas gaf het stuk terug, maar hield een verloren stelling over.  



 

Stelling na 21. Ld2 

Interessant en lang was ook het paardeneindspel tussen Grutter (w) en Van Foreest. Na 33 zetten 

stond onderstaande stelling nog op het bord. In de analyse leek zwart iets beter te staan, vanwege 

de pionnen in het centrum en de betere mobiliteit van het paard. Het paard heeft een mooi veld op 

c5, kan daar wel weggejaagd worden met b4, maar dan zijn alle damevleugelpionnen zwak.  

 

Stelling na 33. Pxd4 

In onderstaande stelling verslikte wit zich uiteindelijk. Gespeeld werd 56. Pxh5 waarna het paard 

ingesloten staat. Pd5 met de dreiging Pe7+ en Pc6 houdt het spel nog in evenwicht. 25 zetten een 

moeilijk eindspel verdedigen is ook een van de moeilijkere opdrachten in het schaakspel. 



 

Stelling na 55. Kf5 

Dan nog een leuk lokaal nieuwtje. Lokale student Michal Bodicky links op de foto won zijn tweede 

partij!  

  

Zijn commentaar acheraf: “Maarja, ik moest wel winnen, want ik had minder bananen.” Vrij vertaald 

naar een carnavalsnummer. 

 


