
BPB Limburg Open ronde 5 5 juni 2022 

Van Foreest vanavond op pelt zouden ze hier in Limburg met kaarten zeggen. Dat wil zeggen een 

must-win-situatie. Geen idee of Jorden dat ook zo voelde, maar hij ging weer de Botwinnik variant 

van het Slavisch in. In onderstaande stelling probeerde Jorden het stukoffer 23. Pxb5.  

 

Stelling na 22. … Kd8 

Idee is na 23. … Dxb5 24.De5 te spelen. In die stelling kan zwart zijn toren niet bewegen vanwege 

Dh8+ en mat. Hetzelfde dreigt aan de andere kant op b8 en het paard op c5 staat gepend. 

Tegelijkertijd zijn schaakjes op b2 en e2 niet mogelijk. Dat is de situatie. Shirov speelde 26. … c3!  

 

Stelling na 26. … c3 

Waarna er een schaakje De2 in de stelling kwam. En na het gespeelde 27. bxc3 ook 27. … Db2+. De 

koning moet terug naar de 1e rij omdat op Kh3 Th6+ volgt.  

Maar ook nu heeft zwart Th6. Dreigt op h2 in te slaan dus wit heeft geen tijd het paard te slaan. 

Shirov haalde stukje bij beetje de dreigingen uit de stelling en stelde uiteindelijk de derde winst en 

dus de match veilig.  

Van Dael – Zwirs was een mooie Najdorf. Door zwart uit zijn mouw geschud. De fun begint hieronder 

met Te1. 



 

Stelling na 29. Tc6. 

29. … Te1 30. Txe1 Txb2+ volgde. Waarna de koning niet naar c1 kan, vanwege 31. … Df4+ 32. Kd1 

Tb1+ 33. Ke2 Dh2+ 34. Kf1 Dh1+ 35. Kf2 Le5 enzovoort. Mat volgt. In de andere variant na Ka1 volgt 

31. … Txc2+ 32. Kb1 Tb2+ 33. Ka1 Te2+ 34. Kb1 Txe1+ 35. Kc2 Dh2+ opgave. Dat zijn wel de manieren 

om met zwart in de Najdorf te winnen! 

In de categorie niet moeilijk wel mooi een momentje uit Warmerdam – Slagboom.  

 

Stelling na 24. … bxc6. 

Wit speelde Txc6! Met mooie geometrie over de witte velden. Slagboom kwam nog wel terug in de 

partij, maar het bleef de partij van Max. Die dus ook uiteindelijk won. 

Lahaye met wit tegen Dardha was een heel moeilijke en onoverzichtelijke partij. Wit pakte in de 

opening een pion op a7. Zwart had daardoor lange tijd het initiatief. Tegen de tijdnood was dit de 

stelling.  



 

Stelling na 36. Pd2.  

Wit nog steeds een pion voor, maar het zwarte stukkenspel ziet er gevaarlijk uit. Er volgde Pfd6 

waarna Lahaye misgreep met Pxc4.Na Pxb5 hangen er twee stukken op c4 en c3.  

 

Stelling na 37. … Pxb5 

Zo kwam een stelling op het bord met pionnen voor wit en een paard voor zwart. Die hoefde wit 

absoluut niet af te geven, aangezien je niet met een paard en toren van een toren kan winnen. Maar 

hij liep in een valletje.  



 

Stelling na 66. Tc4. 

66. … Tb1 + en je verliest je toren op c4. Bitter voor Lahaye. 

Aangezien Donchenko van Gurevich won, is het nu aan kop Warmerdam, Lucas van Foreest en  

Donchenko. Allemaal 4,5/5. 


