
BPB Limburg Open 2022 ronde 7 6 juni 2022 

Lucas van Foreest speelde op bord 1 tegen Alexander Donchenko. In een voorzichtig opgezette partij 

van wit kreeg zwart snel de overhand. Dat leek ook een kolfje naar de hand van Donchenko, die 

moest winnen om nog kans te maken op de eerste prijs. Van Foreest kon berusten in het halfje en 

kijken wie ‘m dan nog kon achterhalen.  

Donchenko had in onderstaande stand de kans de partij naar zich toe te trekken, maar om nu te 

zeggen dat dat makkelijk was… 

 

Stelling na 29. Txe3 

29. … Pg4 is de zet. Het is idee is dat na fxg4 Dxd4. 

Zowel De2 (Lg4) en Dd2 (Lf4) niet werken en wit veel materiaal moet inboeten. Doet zwart niets? 

Bijvoorbeeld h3, dan is Txf1+ winnend. Donchenko speelde Ph5 en gaf even later de stelling remise. 

 

Stelling na 25. Dxd5. 

Dan Warmerdam tegen Dardha. In onderstaande stelling koos Dardha niet voor dameruil, maar voor 

het ambitieuze 25. … Dh3+. 26. Kg1 Lxg3?!  

 



Warmerdam ging met Lg2 remise uit de weg en er ontstond een uiterst boeiende stelling. Zwart 

heeft 2 pionnen voor een stuk een veilige koning en 3 verbonden vrijpionnen.  

 

Stelling na 31. Tf2. 

Uiteindelijk raakt Dardha wel wat van zijn pionnen kwijt, maar blijven de mogelijkheden tegen de 

witte koning een groot probleem om te controleren voor wit. Warmerdam is wel een vechter tot het 

einde en speelde alle pionnen van zwart van het bord, maar kwam toen in het beruchte eindspel van 

toren en loper tegen toren. Dat is bij goede verdediging van de toren niet te winnen, maar na zo’n 

lang toernooi zeker geen gegeven dat het ook remise wordt.  

  

Eindstelling na 118 zetten.  

Hiermee hebben we 1 winnaar in de A-groep! En een mooie ook, oud-Nederlands kampioen Lucas 

van Foreest wint de A-groep met 6 uit 7. 

Robin Duson won de B-groep. Ze pakte haar tegenstander vanaf het begin hard aan. Allereerst door 

de Benoni te spelen, later door een remiseaanbod te weigeren, maar bovenal door een vrijwel 

vlekkeloze partij te spelen. Een terechte winnaar van B-groep. Met 6 uit 7 doet ze een flinke greep 

uit de prijzenpot. Mooi fragment uit de partij hieronder. 



 

Stelling na 37. Txa1. 

Zwart heeft een voordelige stelling: de a-pion is gevaarlijker dan de e-pion en de witte loper is 

beperkt door zijn eigen pion op d5. Maar hoe kom je verder? 37. … f5! 38. Pc3 redelijk gedwongen. 

38. … Tb8. 39 e3 Tb3! en ineens zit wit enorm in de problemen. Uiteraard dreigt de opmars van de a-

pion, maar nog meer is het belangrijk dat wit geen goede velden voor zijn stukken kan vinden. De 

computer verdedigt nog stug door na 40. Pb1. Maar dat is de laatste die ik zou spelen. Staan je toren 

en paard weer in de beginstelling.  

 

Stelling na 39. … Tb3. 


