Het Kasteel 2 kampioen 2e klasse C
Afgelopen vrijdag moest het 2e team van Het Kasteel een thuiswedstrijd spelen tegen
Hoogeveen 3. Bij winst mocht Het Kasteel 2 zich kampioen noemen in de 2e klasse C.
Hoogeveen kwam met 1 speler minder zodat Roelof Top alvast 1-0 op het formulier kon
noteren zonder te spelen. Op bord 2 speelde Han Kuik een goede wedstrijd, had eigenlijk
vanaf het begin de betere stelling maar kon er niet goed doorkomen omdat zijn tegenstander
steeds de goede zetten deed. In het eindspel won hij een pion en dit was genoeg om het
eindspel met winst af te sluiten. (2-0)
Minder spectaculair was de partij op het 3e bord (Henk Arends). Beide spelers hadden te
weinig mogelijkheden om een échte aanval op te zetten. Daarom werd het punt uiteindelijk
gedeeld. Op bord 4 zorgde Feline Waardenburg nog wel voor spanning door redelijk uit de
opening te komen, in het middenspel won ze de kwaliteit maar kreeg haar tegenstander een
geweldige aanval. Feline wist dit te pareren en haar tegenstander bleek genoegen te nemen
meet een remise door eeuwig schaak te geven. ( 3-1)
Lange tijd leek Arnold Hoogeveen op het 5e bord winst te halen. Na een prima opening en een
uitstekende stelling in het middenspel was het tijd om materiaalvoordeel te behalen. Hij werd
echter verrast door een vondst van zijn tegenstander die een pion opleverde en een dodelijke
aanval. Vincent Akkerman ging het ook niet goed af. Hij verloor een pion en even leek Anky
Lunenborg (Hoogeveen) hiermee het punt te kunnen verzilveren. In het eindspel was Vincent
uiteindelijk “on top of things”. Heel knap wist hij een half puntje binnen te halen, genoeg
voor de matchwinst.
Met dit kampioenschap op zak, wordt er een beslissingswedstrijd gespeeld voor eventuele
promotie. Deze staat op het programma halverwege mei.

