Koploper tegen nummer twee
Dinsdag 4 april moest Het Kasteel spelen tegen de ongeslagen koploper Hoogeveen. Winnen
van een team zo sterk is op papier bijna onmogelijk, maar het is wel eens voorgekomen. En
dit zou de competitie nog erg spannend houden, omdat zowel Het Kasteel als Assen 2 vlak
achter Hoogeveen staan.
Op bord één speelde Paul een Bird met wit waar de partij wat sloom begon, maar er later
van alles in zat. Na eerst een remiseaanbod te hebben afgeslagen bood zijn tegenstander het
later zelf aan en werd er remise besloten.
Stephan speelde op bord twee; na een openingsfout kwam zwart in de problemen. Na een
goede aanval van zijn tegenstander, leek het al zo goed als voorbij. Wit trapte ook niet in een
aantal laatste problemen en zo kon Hoogeveen zijn eerste punt erbij schrijven.
Arjen speelde met de witte stukken een gesloten Siciliaan. Waar zowel wit als zwart zonder
problemen uit de opening kwamen, gaf Arjen in het middenspel helaas een pion weg. In het
eindspel leek dit verloren, maar doordat een witte pion wel heel ver naar voren kwam moest
zijn tegenstander hier zijn loper voor geven. En met een loper en een pion, tegen drie
pionnen kon Arjen in het eindspel remise houden.
Jeffrey kwam op bord vier goed uit de opening. Maar in het middenspel was de zwarte
aanval te sloom. Op het eind viel de partij nog te redden, maar met te weinig tijd en door
niet goed op de witte aanval te reageren, was de partij verloren en maakte wit zwart af.
Jan Snoeijer op bord vijf kwam wel goed uit de opening, maar na een fout stukoffer en het
goed verdedigen van zijn tegenstander tegen de witte aanval, kwam Jan in een eindspel met
een stuk minder. Hij verloor hierdoor dan ook de partij.
De eerste invaller van ons team Valentijn, speelde een partij waar beide spelers wel
mogelijkheden hadden. Op een gegeven moment bood zijn tegenstander remise aan, maar
Valentijn weigerde het. Een paar zetten later bood Valentijn het zelf aan en dit keer werd
het geaccepteerd. Een goede uitslag tegen een sterke tegenstander!
Onze tweede invaller, Marilnde, speelde een erg goede partij en was alweer als laatste klaar.
Dit gebeurde een paar weken geleden ook in het tweede team. In een eindspel met een
dame en een paard tegen een dame en een paard, joeg Marlinde de zwarte koning het hele
bord over. Na veel pionnen afgesnoept te hebben konden de witte pionnen niet meer
gestopt worden en won wit de partij. Alweer een erg goede uitslag van Marlinde.
En onze laatste invaller Jan Gerritsen had ook iets heel bijzonders aan zijn partij en dit was
niet de stelling. Jan kwam namelijk in zijn standaard opening met 1…b6 terecht, het was de
factor tijd. Dit keer was het niet Jan die weinig tijd had, maar zijn tegenstander. Helaas heeft
het niet mogen baten want nadat Jan een zwart stuk weggaf, gaf hij de partij op.

De uiteindelijk uitslag is dus 5,5-2,5 voor Hoogeveen. Een uitslag die Hoogeveen dit seizoen
erg vaak gescoord heeft, maar liefst zes keer. Geen verrassing dit keer er werd goed
gespeeld, maar Hoogeveen speelde beter en hierdoor zijn ze nu kampioen! Alsnog een
geweldig seizoen! Met maar twee wedstrijden verloren en één gelijkspel staan we nu derde.
En Hoogeveen gefeliciteerd met het Kampioenschap!
Op 19 mei spelen we in de gezamenlijke laatste ronde tegen Middelstum. Voor beide teams
is dit waarschijnlijk niet mee van belang. Maar een tweede of derde plek zou wel mooi zijn!
Uitslagen:
Promotieklasse; Ronde: 8; KNSB rating feb 2017
T Hoogeveen
1940 Het Kasteel

1759 5½ 2½ di 04 apr

1. Andries Mellema 2197 Paul Assen

2075 ½ ½

2. Osama Sadallah 2054 Stephan Broertjes

1801 1

3. Marten Berghuis 1992 Arjen Wemmenhove

1769 ½ ½

4. Herman Voss

1964 Jeffrey ten Velde

1749 1

0

5. Sander Taams

1969 Jan Snoeijer

1781 1

0

6. Marc Snuverink 1881 Valentijn Scheer van De

0

½ ½

7. Edwin de Jonge 1792 Marlinde Waardenburg 1642 0

1

8. Leo Spaans

0

1671 Jan Gerritsen

1495 1
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