Het Kasteel 1 tegen Groningen Combinatie 4
Op negentien januari moest Het Kasteel 1 spelen tegen Groningen Combinatie 4. Voor de meeste Kasteelspelers is
dit een verre uitwedstrijd, gelukkig voor ondergetekende was dit lekker dichtbij. Voordat de wedstrijd begon was er
wat verwarring. Over wie onze teamleider was en de opstelling. Dit kwam door omstandigheden, waardoor we zelfs
vier invallers nodig hadden.
Met vier invallers waren de verwachtingen dan ook niet al te hoog, dit kwam omdat op de onderste borden onze
tegenstanders een groot overwicht hadden. Toch werd het een erg spannende wedstrijd die beide kanten had
kunnen opgaan!
Meest verrassende uitslagen waren aan de onderste vier borden, waar onze invallers speelden.
Hier verloor Roelof Top helaas, nadat hij mat over het hoofd zag en speelden Vincent en Willem remise. Vincent
moest er echt voor vechten, omdat hij een aantal pionnen achterstand had. Maar nadat hij een stuk won, gaf zijn
tegenstander constant schaak en werd er remise besloten.
Willem daarentegen had een behoorlijk gelijke stelling, na drie keer een remiseaanbod van Willem nam zijn
tegenstander dit uiteindelijk aan.
Dit was Valentijn’s debuutwedstrijd en het werd zeker een mooi debuut. Valentijn kwam goed uit de opening, won
een kwaliteit en zorgde ervoor dat zwart ook nog eens een onprettige stelling had. Hierna gaf zijn tegenstander zich
gewonnen.
Nu was het 2-2 op de onderste vier borden, een enorm goed resultaat van onze invallers! Misschien moeten we ze
maar met onze vaste spelers ruilen.
Op de bovenste vier borden was het ratingverschil nauwelijks aanwezig. Arjen verloor helaas. Nadat Arjen met
zwart, vanuit het altijd gekke Phillidor tegengambiet, in een relatief gelijke stelling kwam. Vlak daarna gaf hij helaas
een pion weg. Hierna speelde wit het goed uit en verloor Arjen de partij.
Gerjan speelde een remise, maar dat was aan het begin van de partij niet te verwachten. Zwart kwam namelijk niet
zo goed uit de opening, verloor een pion, maar kreeg tegenspel. In een dameeindspel waar beide spelers niet verder
konden werd er remise besloten.
Jeffrey en Stephan wonnen beide. Jeffrey als eerste met wit in het Pirc, nadat zwart een dameoffer deed, de
verkeerde voortzetting koos en op het einde een toren dreigde te verliezen. Vlak daarna gaf zwart het op. Stephan
kwam in het Alapin Siciliaans met wit. Na de opening was het redelijk gelijk maar kon Stephan meer het centrum
controleren. Op het einde blunderde zwart een toren weg en won wit dan ook. Hierdoor was de uiteindelijke uitslag
3,5-4,5 en winnen we tegen alle verwachtingen in! Dit is nu, net als vorig jaar, al een enorm goed toernooi voor het
Kasteel!
Alle partijen zijn ook online te vinden dankzij Groningen combinatie:
http://www.groningercombinatie.nl/livepartijenarchief/
Uitslagen:
T Groninger Combinatie 4 1764 Het Kasteel

1586 3½ 4½ do 19 jan

1. Fred Sluzewski

1893 Stephan Broertjes

1788 0

1

2. Frans Vermeulen

1809 Arjen Wemmenhove

1807 1

0

3. Meine Straatman

1759 Jeffrey ten Velde

1769 0

1

4. Russell Spears

1758 Gerjan ter Wal

1645 ½ ½

5. Eddie Janssen

1737 Valentijn van de Scheer

6. Jaap Ham

1768 Vincent Akkerman

1262 ½ ½

7. Roel Broekman

1692 Willem Schepers

1421 ½ ½

8. Ynte Visser

1693 Roelof Top

1410 1

0

1

0

