Het Kasteel verrast Assen in de bekercompetitie
Door: Gerjan ter Wal
In de reguliere competitie kan het eerste team dit seizoen geen vuist maken. Na een nipte
overwinning tegen Staunton mochten de Coevordenaren het opnemen tegen Assen. Juist in die
wedstrijd moest Paul (ASSEN) verstek laten gaan en ook Jan Snoeijer liet het afweten. De
teleurstelling viel af te lezen op de gezichten van de zusjes Waardenburg en Stephan omdat Gerjan
op het vierde bord zou spelen. Paul had als teamleider geen info over het team van Assen om te
voorkomen dat we erachter zouden komen dat ze gemiddeld een flink ratingvoordeel hadden.
Afijn, in Assen werd er geloot voor de kleur, uiteraard werd deze eer aan de jongste speler gelaten
(Feline). Langzamerhand kwamen de partijen op gang. Na ongeveer anderhalf uur spelen zag de
stelling er op het eerste bord nogal vreemd uit. Wit (Assen) had zijn f en g-pion gegeven voor een
pionnencollectief in het centrum (d3, c4, d5) maar zijn loper was verdwaald op a2. Lisanne greep de
ruimte om een dodelijke aanval op de koningsstelling te lanceren wat een dame zou opleveren. Dat
was genoeg voor wit om op te geven.
Bij Feline zag het er lang iets minder uit. Door een klein foutje miste zwart de kansen voor winst en
bood remise aan. Omdat Feline goed de stand op de overige borden in de gaten had, werd dit
dankbaar geaccepteerd. De stelling van Gerjan zag er gunstig uit evenals die van Stephan. De laatste
had met een vorkje een pion veroverd en was goed op weg om dit voordeel te vergroten. Toen er
nog meer pionnen prijs gegeven werden en de aanval bleef doorgaan, moest ook hier de speler van
Assen opgeven.
Met de teamwinst op zak werd er nog voor “des keizers baard” gespeeld op het vierde bord. Een
sterk paard op d5 leverde een kwaliteit voorsprong op. Dit voordeel werd omgezet tot winst en dus
een klinkende 3.5-0.5 overwinning voor het team. (partijverslag). Met een glimlach op het gezicht
keerden de Kasteelspelers terug naar huis. Op naar de volgende ronde.
T Assen 2

1879 Het Kasteel

1720 ½ 3½ vr 09 mrt

1. Frank van der Werff 1982 Lisanne Waardenburg 1770 0

1

2. Hans Smit

1883 Stephan Broertjes

1780 0

1

3. Sjoerd Homminga

1811 Feline Waardenburg

1689 ½ ½

4. Sybrand Houtsma

1839 Gerjan ter Wal

1641 0

1

