Tweede ronde Promotieklasse
Voor de tweede ronde van de Nosbo promotieklasse moest het eerste team van Het Kasteel spelen
tegen Leek. Dit beloofde vooraf - net als tegen Assen - een spannende wedstrijd te worden.
Vrijdag zeven oktober speelden drie spelers van Het Kasteel vooruit. Dit werd uiteindelijk geen
goede avond omdat de twee prutsers uit Weiteveen beiden verloren. Als eerste verloor Jeffrey
omdat hij al vanuit de opening slecht stond en de hele partij geen voet meer aan de grond kreeg.
Daarna blunderde hij ook nog een kwaliteit weg. Arjen verloor als tweede, alleen was dit een veel
spannender partij. Een lange tijd stond Arjen wat gedrukt maar gelijk met zijn tegenstander, tot op
het einde waar hij helaas blunderde en vlak daarna moest hij wel opgegeven. Hierdoor stond Leek al
met 0-2 voor. Gerjan had daarentegen een erg spannende partij met veel mogelijkheden voor beide
kanten, waar hij toch wat slechter stond. Maar na lang doorspelen en een aantal goede zetten kwam
hij langzaam beter te staan en kon hij er uiteindelijk met een paard tegen een koning en randpion
een remise uitslepen.
Hierdoor stond Het Kasteel op de geplande speelavond met 0,5-2,5 achter. Wel hadden wij het
voordeel dat Leek’s twee beste spelers al gespeeld hadden. Uiteindelijk beloofde het een spannende
avond te worden.
Paul op bord één had naar mijn zeggen de meest spannende partij van de avond en samen met
Gerjan de meest spannende partij van de wedstrijd. Paul dacht met zwart te kunnen profiteren van
een aanval op de witte koning door een stuk tegen twee pionnen te offeren. Hier kreeg hij wel een
sterk centrum voor, maar de koningsaanval kwam er maar niet. Hierdoor kon wit zelf een
koningsaanval uitvoeren, maar toen wit dacht te winnen blunderde hij en had zwart opeens een
winnende aanval.
Lisanne had een veel rustiger partij, waarin zij en haar tegenstander redelijk gelijk stonden. Alleen
had Lisanne een betere pionnenstructuur vanwege de geïsoleerde pion van haar tegenstander en ik
zag dat haar stukken beter stonden. Uiteindelijk won Lisanne doordat ze met een paardvork de
dame won.
Stephan had een partij die veel op die van Lisanne leek alleen was deze veel meer gesloten. Zijn
tegenstander had echter twee zwakke pionnen die niet meer door konden lopen. Stephan had
echter een slechte loper die tegen zijn eigen pionnen zat aan te kijken. En na een vork verloor hij
een stuk en daarmee de partij.
Jan speelde een erg goede partij. Zijn stukken stonden beter, zijn tegenstander stond heel gedrukt
en na een afruil had zijn tegenstander een erg slechte stelling. Hierdoor won Jan met een paardvork
een pion, genoeg om dit voordeel uit te spelen naar een winnend eindspel.
Feline had met zwart een redelijk gelijke partij waarbij ze wat gedrukt stond, maar waarin haar
tegenstander wat slechte pionnen had. Na heel veel afruilen stonden ze nog steeds gelijk en kon
geen van beiden echt wat beginnen. Maar opeens gaf wit een stuk weg en hierdoor won Feline.
Het Kasteel wint zijn tweede wedstrijd met een uitslag van 4,5-3,5! Handhaving in de
promotieklasse is nu een stuk dichterbij!

