Het Kasteel 1 wint spannende match met moeite van Sissa 5
Vrijdag 11 maart moest het eerste team van het Kasteel spelen tegen Sissa vijf uit Groningen. Als je
de match up bekijkt op basis van rating, zou je zeggen dat het een makkelijke overwinning moet zijn
voor het Kasteel, maar dit viel zwaar tegen.
De eerste partij die eindigde was de partij van Arjen Wemmenhove, Arjen maakte een fout in het
Koningsgambiet en kwam daardoor als snel een kwaliteit achter. Zijn tegenstander gaf dit voordeel
niet meer weg, won later een toren en de partij. Maar naar twee jaar lang geen partij verloren te
hebben moest het er natuurlijk ooit een keer van komen.
Geen mooi begin en we stonden dus met 0-1 achter, hierdoor werd het uiteindelijk nog wel een hele
spannende match. De partij van Gerjan ter wal was vlak naar die van Arjen voorbij. In een iets wat
passieve opening van zijn tegenstander, kon Gerjan niet veel met de zwarte stukken. Nadat er remise
werd aangeboden nam hij dit dan ook aan.
Hier begonnen we toch wat nerveus te worden, we stonden achter en niet op alle borden leek de
winst even duidelijk. Zo ook niet op het bord van Jeffrey waar het van een Weense partij een MuzioKoningsgambiet werd. Hier offerde wit dus in de opening een stuk, door zijn stuk offer kreeg Jeffrey
een enorme ontwikkeling voorsprong en een erg sterke aanval op de zwarte koning. Wit kon
uiteindelijk een stuk terug winnen en behield de aanval op de koning. En hoewel zwart misschien wat
te snel opgaf, zag het er echt niet prettig uit.
Ook Stephan had een spannende partij, in een opening die hij goed kent kwamen de zwarte stukken
al snel in het voordeel. Maar ook al had Stephan voordeel, zijn tegenstander had nog wel een aantal
gevaarlijke tegenkansen. Zwart liet zijn voordeel echter niet meer los en Stephan won zijn partij
uiteindelijk ook.
Paul kreeg een koningsgambiet op het bord, alleen had Paul in tegenstelling tot zijn teamgenoten
niet de witte stukken. Wit kreeg uiteindelijk zijn geofferde pion in de opening terug, maar onze team
captain kon uiteindelijk de koningsstelling van wit openbreken. Hierdoor kreeg zwart een aanval en
won door een combinatie ook nog een stuk tegen twee pionnen. Nadat Paul nog een stuk won was
de partij voorbij.
Ook al hadden we nu drie partijen gewonnen Jan stond duidelijk minder, maar Lisanne leek de partij
in haar voordeel te kunnen beslissen. Maar eerst eindigde nog de partij van onze invaller Ids Breimer.
Ids kwam goed uit de opening, maar wit gaf zijn voordeel weer weg in het middenspel en kwam zelf
in het eindspel een pion achter te staan. Maar Ids kon de partij toch gelijk houden en er werd dan
ook remise overeengekomen.
Hierna eindigde partij van jan Snoeijer, Jan speelde een Holllandse partij waarbij wit een licht
voordeel kreeg in de opening. Jan probeerde daarna op de damevleugel een klein overwicht op te
bouwen en dit lukte, langzaam kwam zwart beter te staan. Zwart had een aantal keer definitief
voordeel kunnen behalen maar miste dit. Uiteindelijk werd het een remise stelling en bood wit dan
ook remise aan. Maar Jan koos uiteindelijk om voor de winst te gaan, maar dit pakte verkeerd uit en
zo verloor Jan helaas de partij.

Nu stond het dus 4-3 en ook al hadden we nu gelijk spel en daardoor nog steeds erg veel kans op het
kampioenschap, winst geeft toch veel meer zekerheid. Gelukkig kwam Lisanne erg goed te staan in
het eindspel. Dit eindspel kwam via een schuif partij dankzij een passieve Phillidor. In het eindespel
had wit een klein voordeel met haar Loper tegen het zwarte paard, dit kwam dankzij de verspreide
pionnen. Lisanne veroverde uiteindelijk een aantal pionnen en kon zo de partij winnen.
Het was een avond van het Koningsgambiet en net zo als het koningsgambiet een spannende
opening is, was deze avond dat ook. Op een gegeven moment leek het zelfs nog dat Sissa voor een
enorme verrassing zou zorgen en ons de kampioenschap heel moeilijk zou maken. Onze volgende
wedstrijd is op 21 maart tegen de nummer twee, het derde team van Staunton, als we dit winnen is
het kampioenschap verzekerd.
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