Het Kasteel zet reeks overwinningen voort
In een koude, hectische en nogal gladde eerste week van januari, die gelukkig weer wat rustiger
was op vrijdag de 8ste, moesten zowel het eerste als tweede team van Het Kasteel thuis spelen.
Het eerste team tegen Haren/Oostermoer 4 en het tweede team tegen Ter Apel.
Op papier zou het eerste team veel sterker moeten zijn en zouden we dus de match makkelijk
moeten kunnen winnen, maar vaak genoeg pakt dit nogal anders uit.
Als eerst klaar was de schrijver van dit verslag zelf. Ik kwam in een erg rustige partij met zwart
via het Damepionspel van mijn tegenstander Bob Dröge, gelukkig kende ik dit goed en mijn
tegenstander verbruikte letterlijk zeeen aan tijd tegen de kleine drupjes die ik verbruikte.
Uiteindelijk kreeg ik een klein voordeel door een openlijn, waarna ik een toren kreeg op de
zevende rij. Dit zorgde voor een pion winst en een vrij pion en met nog maar 30 sec op de klok
gaf mijn tegenstander op. Overigens kreeg ik tijdens de partij nog de goede tip van mijn team
genoot dat ik minder Groene thee moest gaan drinken anders kreeg ik blijkbaar last van
nierstenen.
Als tweede klaar was Arjen Wemmenhove die in een partij kwam waar zijn tegenstander 1...b6
speelde, Arjen speelde 2 f4 en hij was hier blijkbaar zeer ontevreden hierover, want naar zijn
eigen woorden moest hij erg blij zijn met Remise. Wat wel weer mooi nieuws is, is dat er een
goede kans is dat Arjen nu na deze partij een rating krijgt van over de 1800!
Frank Halfwerk speelde naar mijn mening de mooiste partij van de avond. Hij kwam in een
siciliaan terecht waar hij de Alapin variant speelde en Frank een enorme aanval kreeg. Op een
gegeven moment zag ik dat Frank met zijn witte pionnen het hele zwarte spel vastzette op de
achterste rij en zijn tegenstander nauwelijks nog bewegingsvrijheid had. En zoals Tarrasch al zei
over krappe posities "they have the germ of defeat”. Zwart probeerde nog een loper te offeren
om er iets uit te halen maar Frank speelde het goed en kon met zijn verbonden vrij pionnen
naar de overkant lopen, waardoor de partij beslist werd.
Op het eerste bord had onze team leider Paul Assen het helaas voor hem wat moeilijker dan
Frank. Zijn tegenstander Maarten Roorda speelde een rustige italiaan en speelde het ook nog
erg handig. Paul kreeg een erg gedrukte stelling die later iets verlicht werd door een afruil. Na
zet 21 bood Paul remise, dit werd naar even denken van zijn tegenstander aangenomen.
Ook Stephan Broertjes kwam niet zo goed uit een nogal ongewone opening. Even dacht ik zelf
dat de partij pot remise was. En Stephan kreeg volgens mij ook nog een remise aanbod
aangeboden die hij weigerde. Maar een aantal zetten later kregen de zwarte stukken toch
langzaam de overhand en konden wits torens zelf op de zevende rij niet zoveel uithalen.
Uiteindelijk zorgde dit ervoor dat Stephan won en de stand op vier punten voor ons zettte,
hierdoor was verlies in deze match al niet meer mogelijk.
Daarna was de eerste volgende die klaar was Gerjan ter Wal, hij kwam in Spaans vierpaarden
spel terecht waar zijn koning een nieuwe plek op f2 vond, de koning in kwestie leek het daar
lange tijd erg naar zijn zin te hebben. Ondanks zijn koning op F2 kreeg Gerjan een iets snellere
ontwikkeling dan zijn tegenstander, iets meer centrum beheersing, een kleine aanval op de
koningsvleugel en stonden Gerjans witte stukken waarschijnlijk toch iets beter dankzij zijn lopen

paar. Toch werd in deze partij met overigens maar erg weinig zetten remise overeengekomen.
Wat een erg logische overweging was van Gerjan, omdat deze remise zorgde voor onze derde
overwinning!
Ook al was de match al beslist, toch speelden onze laatste twee spelers toch nog even door.
Vooral de partij van Lisanne duurde nog een tijdje. Jan daarintegen was nog best snel klaar. Jan
had in zijn partij een Staunton gambiet op het bord gekregen waardoor hij de opening heel erg
secuur moest spelen. Dit lukte waardoor wit ondanks zijn Gambiet geen voordeel uit de
opening kon halen en doordat wit zelfs twee lichte stukken passief op zijn damevleugel had
staan kregen Jans zwarte stukken het initatief. Toch vocht Jans tegenstander nog erg goed door,
waardoor de partij uiteindelijk toch remise werd.
Als laatst was Lisanne bezig, naar mijn mening kwam ze tegen een Franse partij wat slecht uit de
opening. De witte stukken hadden een compleet kapotte pionnen structuur dat echt niet
gezond leek. Maar doordat Lisanne door een blunder van haar tegenstander beide paarden kon
opjagen en met een dubbele aanval een stuk won, trok ze de partij naar haar toe. Ook al
hadden we al gewonnen met een stuk meer wil je natuurlijk alsnog de partij voor jezelf winnen.
Ondertussen was het kasteel twee allang klaar en hadden ze overtuigend gewonnen met 5-1 en
stond Feline vol spanning te wachten tot Lisanne klaar was zodat ze eindelijk naar huis kon. Het
duurde het nog best even maar Lisanne kon de winst binnehalen met haar stuk voorsprong.
Na de winst van Lisanne kwamen we uit op een score van 6-2 alweer een mooie overwinning
met een goede score, en ter informatie ik ben overigens gewoon niersteen vrij. Door deze winst
staan we nu nog steeds bovenaan in de competitie. Ik proef de promotie al een beetje en
bovendien heeft niemand in ons team ook nog maar een partij verloren.
Een tot nu toe geweldig seizoen!

