Het Kasteel 1 verrast tegen Staunton 2
Vrijdag 2 december was de vierde ronde van de promotieklasse.
Staunton was van tevoren favoriet vanwege een gemiddeld hogere rating. Maar op de avond
zelf bleken ze 3 invallers nodig te hebben, terwijl wij compleet waren. Na één uur schaken is
er nog niet heel veel gebeurd, Gerjan en Jeffrey vind ik iets prettiger staan, Arjen’s positie is
misschien objectief gezien niet veel aan de hand, maar omdat Arjen zijn zwartveldige loper al
kwijt is, is hij daar wel erg kwetsbaar. Bij Feline, Jan, Lisanne en Stephan is nog niet heel veel
gebeurd terwijl Paul erg veel tijd gebruikt om te bedenken wat sterker is: wits koningsaanval,
of zijn loperpaar.
Een uurtje later komen we toch wel onverwacht achter, Arjen mist een vorkje en kan
opgeven. Gelukkig is Feline’s tegenstander al in Sinterklaassferen en komt met een stukoffer,
dat behalve een pion slechts één schaakje oplevert. Dit is wel erg weinig, Feline wint daarna
ook nog een kwaliteit en speelt het daarna keurig uit. Dit blijkt het begin te zijn van een serie
overwinningen. Paul’s tegenstander deed een pionnetje in de aanbieding die giftig leek te
zijn, maar één tussenschaakje veranderde alles. Paul kreeg geen mataanval over zich heen,
maar mocht er een plaatsen. Vlak daarna wist ook Jeffrey te winnen, hij brak het centrum
open en wist links en rechts wat pionnetjes mee te snoepen, waarna zijn tegenstander in
tijdnood opgaf. Een luxe 3 -1 voorsprong, op bord 2 probeerde Lisanne met een
koningsaanval te winnen, maar haar tegenstander verdedigde knap, dus daar was de uitslag
nog niet duidelijk. Stephan leek moeilijk te staan, de ver opgerukte pionnen bezorgden hem
flinke problemen. Maar op de lagere borden stonden Jan en Gerjan prettig tot goed, dus een
kleine overwinning zou moeten lukken. Die kwam er ook, Jan wist in en eindspel met twee
torens zijn voordeel steeds iets uit te breiden, ruimtevoordeel werd eerst een pion en later
twee pionnen meer. Toen daar ook nog een toren bij kwam, scoorde Jan zijn 4e overwinning
op rij en is hij nu topscorer van de promotieklasse. Gerjan stond de hele avond beter, maar
er leek geen echte winstweg. Hij ruilde handig af naar een eindspel met gelijke lopers, waar
hij een vrije a-pion wist te creëren die de partij won. Vlak daarna draaide de ook de stelling
bij Stephan, waar hij eerst minder stond was het nu zijn tegenstander die blij mocht zijn met
remise. Als laatste was Lisanne bezig die een toreneindspel had waarbij zij drie verbonden
vrijpionnen had, maar haar tegenstander had een loper meer. Uiteindelijk bleek de loper
evenveel waard als de drie pionnen en werd het ook hier remise. Een prettige 6-2
overwinning waarmee we het dit jaar boven verwachting doen, op rating zijn we een van de
laagste teams. Maar na 4 wedstrijden staan we wel tweede.

