
BPB Limburg Open 2022 ronde 6 6 juni 2022 

De beruchte maandagochtend. 9 uur en je klok loopt. Hop, schaken! Kom maar met je zetten als je 

nog niet helemaal wakker bent. Dat is altijd lastig.  

Het eerste bord in de a-groep tussen Max Warmerdam en Alexander Donchenko was binnen het uur 

remise. Niet veel over te melden dus. 

De partij op het tweede bord, met de derde koploper Lucas van Foreest (z) tegen Sipke Ernst, liep 

dramatisch. Sipke speelde een prima partij, maar schoot een enorme bok op de 31e zet. Zie onder. 

 

Stelling 31. Ta5 

31. … Lb4! En opgave. Na 32. Dxb4 volgt Te2. En de dreiging op f2 is niet meer te pareren. Lucas 

staat nu alleen aan kop met 5,5 uit 6. Nog één ronde te gaan. 

De B-groep is een spannend tafereel. De ratingverschillen bovenin zijn enorm klein. Leuk is dat twee 

jonge dames daar goede kans maken op de prijzen. Robin Duson en Alisha Warnaar zaten 

vanochtend naast elkaar op bord 1 en 2.  

Robin Duson (w) nam het op tegen André Kienitz. Na een lange aanloop in de Karlsbad structuur, 

waar zwart duidelijk de opening beter beheerste, kwam er een toreneindspel op het bord. 

 

Stelling na 39. Tg3. 



Zwart een pion voor en actiever. Hier mist zwart een gouden kans. De verdediging van wit is simpel 

over de derde rij en het aantal pionnen is beperkt. Dat is altijd oppassen, want ruil je te veel dan win 

je bijvoorbeeld niet meer met alleen een f- en h-pion. Maar na 39. … Kf4 moet de toren echter de 

derde rij verlaten. Bijvoorbeeld 40. Tg8. En dan kun je met 40. … Te3+ de derde rij pakken (en de h-

pion).  

Helaas miste zwart deze kans en werd het in het vervolg remise. Heel spannend in de B-groep. Kijken 

wie daar met de eer gaat strijken vanmiddag.  

De partij van Alisha tegen Martijn Pauw verliep grillig. Het was een Najdorf, waarbij wit een vrij 

timide aanpak koos. Ik voel me met zwart altijd erg fijn als ik d5 mag spelen. Zo ook in onderstaande 

stelling.  

 

Stelling 11. … d5 

Alisha speelde 12. f4 en na 14. … Db6 15. Kh1 en Pg4 won zwart een kwaliteit. In onderstaande 

stelling offerde zwart de kwaliteit weer terug voor actief spel.  

 

Stelling na 24. Ld4 

Met zo’n open koning leek het of wit dat niet meer kon verdedigen. Maar Alisha ging er voor zitten 

en redde het halve punt voor de poorten van de hel.  



 

Stelling na 37. De4. 

In de stelling hierboven had zwart nog de kans eerst Kh7 te spelen en vervolgens verder te gaan met 

zijn aanval. Hij koos echter voor Tb1 en na De8+ Kh7 is eeuwig schaak niet meer fatsoenlijk te 

vermijden.  


