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DENKSPORT
SCHAKEN

Nieuwe Limburgse
Kampioen
DOOR HENK VAN GOOL

In het pinksterweekeinde van
2 tot en met 5 juni vond in
Maastricht het BPB Limburg
Open plaats. Dit toernooi
vormde tevens het decor voor
het Limburgs Kampioenschap.
Toernooiwinnaar werd
Roeland Pruijssers.
Kampioen van Limburg werd
Max Warmerdam.
Het werden er uiteindelijk geen
een
500. Maar met ruim 430 deelnemers kende de 11de editie van het
BPB Limburg Open een uitstekende bezetting. Vooral in het topsegment van het toernooi ontbrandde
een hevige strijd tussen de titelhouders, die zeer aan elkaar gewaagd
bleken. Er hadden zich vier spelers

met een rating van boven de 2600
ingeschreven en die deden allen tot
en met de laatste ronde mee om de
hoofdprijs. De titel werd echter
voor hun neus weggekaapt door
Roeland Pruijssers, lid van MuConsult Apeldoorn. Deze Nederlandse
Grootmeester heeft met een rating
van 2500 natuurlijk een hoog niveau, maar het is toch enigszins verrassend dat hij de vier topspelers
voor bleef. Het verschil was minimaal. Pruijssers eindigde op 6 punten, gelijk met de Fransman Christian Bauer en de Brit Matthew Sadler. Hij won het toernooi met slechts
1 ARO punt verschil. ARO (Average
Rating Opponents) geeft de gemiddelde speelsterkte van je tegenstanders weer.
De climax van het toernooi was in de
laatste ronde. De vier 2600-spelers
ontmoetten elkaar onderling in de

Max Warmerdam.

Diagram.

Roeland Pruijssers.
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paringen Sadler – Sokolov en Bauer
– Bogner. Direct daaronder speelde
Roeland Pruijssers tegen Koen
Leenhouts. Alle zes spelers hadden
op dat moment 5 punten. Terwijl
Sadler en Bauer respectievelijk Sokolov en Bogner klopten, sloop
Pruijssers mee door een zege met
zwart op Leenhouts, zie diagram. Pruijssers maakt gebruik van
de verzwakte eerste rij in het witte
kamp. 32..,Ta1 33.Txa1,Dxa1+
34.Kxf2 wit is gedwongen met zijn
koning de pion te nemen en in de vuurlinie van het zwarte geschut op de f-lijn
te gaan staan. 34..,Ld7+ 35.Lf3 op
35.Kg3 was 35..,De5+ met torenwinst
gevolgd. 35..,exf3 36.Txd7,fxe2+
37.Kxe2,Df1+
38.Kd2,Tf2+
39.Kc3,Tf3 met damewinst.

In de schaduw van dit geweld was de
strijd om het Limburgs Kampioenschap spannender dan ooit. Bij afwezigheid van de Venlose Grootmeester Martijn Dambacher lag de
weg naar de titel open voor andere
kapers. In de laatste ronde ging de
race met name tussen Kesselnaar
Ruud van Meegen en Max Warmerdam uit Tegelen. Allebei begonnen
ze met 4 punten aan de slotronde.
De weg daarnaartoe was voor beiden echter geheel verschillend.
schillend.
Warmerdam draaide vanaf het begin bovenin mee en onderscheidde
zich door 2600 speler Sebastian
ebastian
Bogner een remise af te dwingen.
Een nederlaag tegen jeugdtopper
dtopper
Liam Vrolijk wierp hem wat terug.
Van Meegen
en startte het toernooi

met twee nederlagen, waaronder
een tegen de Braziliaanse GM
Alexandr Fier en moest aan een lange inhaalrace beginnen.
In de laatste ronde slaagden zowel
Van Meegen als Warmerdam er
niet in hun partij te winnen.
Van Meegen speelde tegen de Duitser Felix Klein een toreneindspel uit
totdat er alleen nog kale koningen
op het bord stonden. Warmerdam
ging tegen een andere Duitser, Oliver Prestel, langs de rand van de afgrond maar ontsnapte met eeuwig
schaak naar remise. Zo eindigden
Warmerdam en Van Meegen ex aequo op een score van 4,5 uit 7. Op
grond van betere tegenstand werd
Max Warmerdam uiteindelijk de
nieuwe Limburgse Kampioen.

