
BPB Limburg Open ronde 4 5 juni 2022 

 

Akshaj Katpatac in actie 

We beginnen de ochtend in de C-groep, waar op bord 8 de jeugdige Akshaj Katpatac het met wit 

opnam tegen Gregory Yon. Je komt als schaker wel eens in van die stellingen dat je weet dat het 

eigenlijk remise is, maar dat het voor de verdediger heel lastig is om steeds maar de juiste zetten te 

blijven doen. Veel van die stellingen zijn toreneindspelen. Zie ook onderstaande stelling. 

 

Stelling na 40. Te2 

Zwart koos er uiteindelijk voor om de a-pion te geven voor de b-pion met a3 en het eindspel 3 tegen 

2 op dezelfde vleugel te spelen. Dat is in principe remise, maar zo eindigde het niet. Akshaj ging 

voortvarend te werk en vlocht een matvalletje in de stelling. In onderstaande stelling speelde hij 60. 

Tc7! met het idee h5+ met mat. Zwart kan dit wel voorkomen, maar miste deze zet en speelde 60. … 

Ta4+ 61. Kg3 Ta3? 62. h5+ Kg5 63. Tg7# en stond pardoes mat.  

 



Stelling na 60. Tc7 

Eline Roebers had een minder fijne partij. Ze speelde met zwart tegen Donchenko en bediende zich 

van het slavisch. In onderstaande stelling haalde ze waarschijnlijk de zettenvolgorde door elkaar en 

speelde 9. … Dc7?. 

 

Stelling na 9. … Dc7 

Donchenko was wakker en speelde 10. a4. Met directe pionwinst. De stelling die zwart overhoudt na 

10. a4 Lb7 11. axb5 axb5 12.e4! is niet meer speelbaar en heel snel was het gedaan. Jammer voor 

Eline, maar we hebben dat allemaal wel eens meegemaakt.  

 

Eline nog in uitstekende doen. Helaas bleek 1 banaan toch te weinig. 

Dan naar de eerste verrassing van het toernooi. Leandro Slagboom won zijn partij met wit tegen 

Gupta. Je hebt daar wel een beetje lef voor nodig. Want Slagboom pakte de opzet van zwart in de 

Caro-Kann keihard aan. Vooral het zetje f5 in onderstaande stelling getuigt van moed en veel 

schaakinzicht.  



 

Stelling na 21. f5 

Merkwaardig genoeg ging Gupta niet voor gxf5, waarschijnlijk te bang voor de vrije h-pion, maar 

voor exf5? Na h6 Lf8 Pxf5! Stort heel de zwarte stelling als een kaartenhuis in. De eindstelling wil ik 

jullie niet onthouden. Ooit iemand iets horen zeggen over een paard op f5, maar zelf die had niet 

pion op e7 en g7 staan.   

 

Stelling na 34. Th6. 


