Het Kasteel speelt een spannende en bijzondere match tegen ESG
Op maandag 7 november moest Het Kasteel reizen naar het “verre” Emmen. Helaas was dit voor twee mensen uit
Groningen nog echt ver ook. Gelukkig voelde het ook voor een andere teamgenoot net als een thuiswedstrijd en hij
kon heerlijk op de fiets komen. Vooraf beloofde het een moeilijke wedstrijd te worden omdat we met twee invallers
moesten spelen, terwijl ESG op papier al sterker was op elk bord behalve het eerste.
Na gastvrij te zijn ontvangen door de Emmenaren begon de wedstrijd. Ons eerste punt was voor Jeffrey die van Evert
Hondema won nadat hij toch iets beter uit de opening kwam en uiteindelijk een kwaliteit won. Topper van de avond
was Vincent Akkerman die als één van de twee invallers op bord acht Bastiaan van Os versloeg. Eerst kwam Vincent
wat bedrukt uit de opening maar hij ging heel goed spelen, won een kwaliteit en later zelfs de partij. Echt een
topprestatie gezien het ratingverschil! Onze andere invaller Marlinde Waardenburg stelde ook niet teleur. Nadat ze
eerst een pion won, maar een kwaliteit weggaf wist ze met een stuk en een pion remise te houden. Helaas verloor
Gerjan daarentegen. Dit kwam doordat zijn paard aangevallen stond en hij de dame in de penning moest zetten om
deze te verdedigen. Het paard ging uiteindelijk alsnog verloren. Later verloor wit nog meer materiaal en gaf daarom
op. Arjen verloor helaas ook nadat zijn zwarte stukken nogal slecht uit de opening kwamen. Tegenstander Jan van
Os had zijn stukken veel actiever staan, resulterend in kwaliteitwinst en daarmee ook winst van de partij.
Nu hadden de onderste vier borden boven verwachting 2,5 tegen 1,5 gescoord en stond het 2,5-2,5 en het leek erg
goed te gaan voor ons op dit moment.
Zowel Jan als Stephan stonden beide licht beter en hun tegenstanders zaten in tijdnood, maar de partij die het eerst
eindigde was die van Paul. Paul had naar eigen zeggen een lichte koningsaanval op de zwarte stelling via zijn
standaardopening. Helaas zag hij eeuwig schaak over het hoofd en hierdoor bleef de stand gelijk. Stephan stond
ondertussen het grootste gedeelte van de partij beter, nadat hij goed uit de opening was gekomen. Uiteindelijk kon
zwart wel wat los komen, maar stond wit in het eindspel nog steeds beter. Toen gebeurde er iets uitzonderlijks:
Stephans tegenstander was zo geconcentreerd naar het bord aan het kijken terwijl zijn klok aan het aflopen was dat
hij niet merkte dat hij door de vlag ging. Nu was de stand 4-3; verliezen konden we al niet meer en de matchwinst
leek voor het oprapen. Jan kon bijna niet meer verliezen in het eindspel door zijn pionvoordeel en een remise was
genoeg. Alleen gebeurde er toen iets wat ik nog niet eerder gezien heb; de tegenstander van Jan ging echt heel kort
na die van Stephan ook door zijn vlag waardoor we met 5-3 wonnen!
Een heel bijzonder einde van wat toch een spannende avond had kunnen worden, maar tijd is natuurlijk ook een
onderdeel van het schaakspel. Tegen de verwachting in een geweldige uitslag voor Het Kasteel en door goed spel
van onze invallers hebben we nu twee gewonnen matches!
Nu op twee december maar proberen te winnen van Staunton 2.

Uitslag:
Promotieklasse; Ronde: 3;
T ESG
1800 Het Kasteel

KNSB rating nov 2016
1700 3 5 ma 07 nov

1. Marcel Struik

1861 Paul Assen

2064 ½ ½

2. Jan van Os

1832 Arjen Wemmenhove

1807 1 0

3. Wim Fokkens

1881 Stephan Broertjes

1788 0 1

4. Douwe Többen

1800 Jan Snoeijer

1764 0 1

5. Evert Hondema 1849 Jeffrey ten Velde

1769 0 1

6. Willem Boontje 1779 Gerjan ter Wal

1645 1 0

7. Ton Selten

1719 Marlinde Waardenburg 1499 ½ ½

8. Bastiaan van Os 1679 Vincent Akkerman

1262 0 1

