De laatste ronde in kort open toernooi ziet er vaak hetzelfde uit, ook vandaag in Limburg streden te
veel mensen om de kop en besloten de eerste twee borden korte remises te spelen. Dus dan ga je
kijken naar de club daarachter, wie kan zich bij de eerste 4 scharen en medewinnaar van het toernooi
worden?
Donchenko en Schoppen waren de eerste twee op bord 3. Allebei winst nodig om bij de
toernooileiders te komen. In een scherpe Siciliaan kwam onderstaande stelling op het bord.

Casper kwam hier met een kwaliteitsoffer Txd7. De compensatie is duidelijk, een paard op d5 en
actievere stukken. In een latere stelling (zie diagram) dacht Casper lang na, maar vond blijkbaar niets
wat hij het spelen waard vond, want hij herhaalde zetten met Pc6 Db7 Pa5 Db8 etc.

Jorden van Foreest en Max Warmerdam waren twee andere gegadigden voor de toernooiwinst. Max
ging voor de tarrasch variant van het Damegambiet. Onderstaande interessante stelling ontstond.

Hier heeft Jorden het klassieke offer Pxf7. De compensatie na Txf7 is makkelijk te zien: Lxe6 en je
krijgt twee pionnen en een kwaliteit terug. Voor de andere variant had ik de computer nodig. Kxf7,
Lxf6 en Kxf6 (gxf6? Dh5+). Dan is Td7 genoeg om terugweg van de koning af te snijden. En dat is heel
kansrijk voor wit. Jorden speelde dit niet, ging op zijn eigen manier verder drukte Max weg. Maar
Max verdedigde zich in tijdnood voortreffelijk en kreeg uiteindelijk een toreneindspel met een pion
meer. Dat werd zoals alle toreneindspelen remise.
En dan de laatste twee die het konden doen: Loek van Wely en Pascal Barzen. De eerste is een
redelijk bekende naam, de tweede is een verrassing. Hij versloeg in de ochtendronde Martijn
Dambacher. In een Damegambiet met Lf4 koos Barzen voor een populaire variant met Da5

Van Wely speelde op het randje door lange rokade en g4 te doen. Een pionoffer dat uiteindelijk door
Barzen werd geslagen. Waarschijnlijk was Van Wely blij dat te zien, want hierdoor werd het een
scherpe partij. Wit trok in onderstaande stelling definitief de partij naar zich toe.

Pxh7! Kxh7 Lxg6! En de koningsstelling houdt de aanhoudende druk niet meer. Daarmee werden
Jorden van Foreest en Loek van Wely ook gedeelde eerste in het BPB Limburg Open.

