DUIZENDEN BEZOEKERS
Schaaktoernooien trekken vaak
veel meer bezoekers dan wedstrijden in grote sporten als voetbal.
De meeste bezoekers komen niet
ter plaatse kijken, maar volgen de
strijd van een afstandje. Via internet. Zo was het (78e) kampioenschap van Limburg, dat in het
pinksterweekeinde plaatsvond in
Maastricht, voor het eerst live te
volgen. De belangstellenden konden een aantal partijen zet voor
zet meemaken. Ook hing er een
webcam in de speelzaal en er was
een webcam opgehangen in de
commentaarruimte. In die ruimte
gaven topspelers op grote demonstratieborden commentaar op de
partijen. De liefhebbers konden
thuis achter de computer dat commentaar volgen. Beeld en geluid
waren uitstekend verzorgd. De
website van het kampioenschap
trok in een tijdsbestek van enkele
dagen maar liefst ruim 13.500 bezoekers. Het kampioenschap van
Limburg werd dit jaar voor het
eerst gespeeld als een open kampioenschap en was derhalve openDiagram 1

gesteld voor spelers die geen lid
zijn van de Limburgse schaakbond. Hoofdsponsor was ENCI uit
Maastricht. Het evenement droeg
de naam "1e ENCI Limburg Open".
De (maar liefst 195) schakers kwamen uit vijftien verschillende landen (onder andere Australië,
Nieuw-Zeeland, Singapore). Een
van de mooiste partijen speelde
grootmeester Friso Nijboer, zoals
we hier zien.

Berg. Wit lijkt hier
duidelijk te gaan
winnen, maar
laat een truc
toe, waardoor zwart
ontsnapt.

FM Adrian Clemens (2327) - IGM
Friso Nijboer (2606)

Na 28.fxe5,fxe4. 29.Txf8+,Txf8
30.en toen de blunder Dxe4? Laat
Dxc5! toe (0-1).

1.d4 f5 2.g3 Pf6 3.Pf3 g6 4.c4 Lg7
5.b4 0-0 6.Lb2 c6 7.Lg2 a5 8.a3
d5 9.c5 Pe4 10.0-0 b6 11.Pc3 bxc5
12.bxc5 Pd7 13.Pa4 La6 14.Tb1
Tb8 15.Dc2 Dc7 16.Tfc1 f4 17.Pc3
fxg3 18.hxg3
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Hier speelde zwart het vernietigende:
18...Pxf2! 19.Kxf2 Lxd4+ 20.e3
Lxe3+! 21.Kxe3
prachtig hoe de koning ver naar
voren is gelokt door middel van
twee stukoffers
21...Dxg3 22.Tg1 Pe5 (0-1)
Er waren natuurlijk ook minder
fortuinlijke spelers. Zij speelden
een goede partij maar verloren het
overzicht. De tegenstander straft
zulke dingen meestal genadeloos
af. Getuige de volgende partij tussen de Limburger Patrick Driessens (lid SV Voerendaal) en de
Zweedse grootmeester Emanuel

Driessens (2276) Berg (2574)
ZIE DIAGRAM 2

De B-groep kende een apart einde.
De Roemeense speler Sandu Ungureanu won met 6 uit 7, maar
bleek duidelijk te sterk voor de Bgroep. Hij had een FIDE-rating van
2100+, wat natuurlijk alleen een
deelname in de A-groep toelaat.
Als een zeer sportief gebaar besloot hij afstand te doen van het
prijzengeld. Hij won nog wel een
lekkere fles wijn. De spelers die
gedeeld tweede werden, wonnen
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dus het geld. Deze
schakers waren
Paul de Freytas, Fred
Scheeren,
Geert Gabriels en Narcis Sofic. Er werden ook ratingprijzen toegekend: in de
A-groep voor Nils Nijs en
in de B-groep voor de
jeugdspelers Ruud van Meegen, Nassim Azizi en Lars Swijsen. De jeugdprijzen gingen naar
Daniel Fernandez (uit Singapore),
Nils Nijs, Maarten Larmuseau en
Michel Luch.
● Op 94-jarige leeftijd is Guus
Dreier uit Brunssum overleden,
oud-voorzitter en erelid van de
Limburgse schaakbond. Hij was
maar liefst 72 jaar bondslid en
daarmee het langste lid. De heer
Dreier heeft vele verdiensten gehad voor het schaken in Limburg.
Tijdens zijn bestuursperiode van
zestien jaar ontpopte hij zich tot
een bekende persoonlijkheid. Hij
zette zich in voor een hoger ledenaantal en was niet alleen actief
vanachter de bestuurstafel. Meerdere keren trok hij de provincie in
als er bij verenigingen moeilijkheden waren of dreigden. In 1978
nam hij afscheid van het bondsbestuur. De plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden in de
St.-Vincentiuskerk, Pr. Hendriklaan
378 te Brunssum, op donderdag
14 juni om 11.00 uur. De begrafenis vindt aansluitend plaats op de
gemeentelijke begraafplaats te
Brunssum.

