Kasteelschakers op dreef
Afgelopen vrijdag mochten de schakers van het eerste Kasteel-team proberen te doen wat het tweede en derde
team al gedaan hadden: winnen. Proberen, want de tegenstander had vorig seizoen nipt gewonnen en was ook nu
favoriet. Wat zich uiteindelijk ontvouwde in partijen, had niemand verwacht.
Aan het 7e bord werd het eerste resultaat genoteerd. Gerjan ter Wal kreeg het met zwart moeilijk na de opening.
Wit had meer ruimte in het begin maar kon hier geen definitief voordeel uithalen. Het remisevoorstel van Gerjan
werd dan ook geaccepteerd. Ook in de partij van Stephan Broertjes werd een half punt gehaald. Weliswaar won hij
een dubbelpion, de compensatie van wit was voldoende om binnen de remisemarges te blijven. Ook Feline
Waardenburg lukte het niet meer te halen dan de puntdeling. In een iets betere stelling voor haar gaf haar
tegenstander een stuk cadeau. Dankzij een extra stukoffer kon de speler van Lewenborg alsnog eeuwig schaak
geven.
Ondertussen brak de zon duidelijk door boven de andere borden. In bijna alle partijen hadden de Coevordenaren
een klein voordeel. Ervaring leert dat dit niet altijd genoeg is voor winst in de partij, maar het zou toch zeker de
matchwinst moeten opleveren. Alleen Jan Snoeijer had twee pionnen verloren met compensatie in de vorm van
actief spel. De dreigingen over en weer werden gepareerd en toen de kruitdampen waren opgetrokken had Jan één
pion terugveroverd. In een eindspel met lopers op ongelijke kleuren leverde dit de vierde remise op. Het eerste
volledige punt werd op het scorebord gebracht door Jeffrey ten Velde. Hij kwam actief uit de startblokken en kon
blijven aanvallen. Dit leverde een kwaliteit en twee pionnen extra op en een kwaliteit in het eindspel. Genoeg om
het lot van zwart te bezegelen.
Op het eerste bord toonde Paul Assen opnieuw zijn klasse. Hij kwam wat lastig uit de startblokken (zijn damevleugel
stond nogal vast), maar kon er toch uitbreken. In het middenspel verzuimde de Lewenborgspeler te profiteren van
een zeldzame fout van Paul. Daarna liep hij langzaam in een wurggreep van Paul die het nauwkeurig uitspeelde. De
gedrevenheid om te winnen kwam het best aan het licht tijdens de partij van Arjen Wemmenhove. In het begin
stonden zijn stukken een beetje in de verdrukking, maar dankzij scherp spel veroverde hij een pion in een eindspel
met alleen torens op het bord als "zware stukken". De toreneindspelen zijn het lastigst en veel toeschouwers hadden
ondanks het kleine materiaalvoordeel toch een remise. Arjen ging er eens goed voor zitten en geholpen door een
paar kleine onnauwkeurigheden van zijn tegenstander kon ook hij een punt bijtekenen.
Ook op het zesde bord waren de beste kansen voor Het Kasteel. Frank Halfwerk opende aggressief en in een kat en
muisspel werd de koning opgejaagd. Frank miste torenwinst maar haalde er toch een gelijkspel uit.
Geen enkel partijverlies voor Het Kasteel en zeer degelijke partijen zonder grote fouten. Een prima prestatie die
hoop geeft voor de rest van het seizoen. De grootste horde is in de eerste ronde immers genomen en de eerste
rondes is juist waar in het verleden vaak punten verspild werden.
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1. Paul Assen

2041 Klaas Dijkhuizen

1884 1

0

2. Jeffrey ten Velde

1746 Ramon Middeljans
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0

3. Stephan Broertjes

1799 Hiddo Zuiderweg

1876 ½ ½

4. Arjen Wemmenhove

1778 Aldert-Jan Grashuis

1873 1
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1768 Jan Wiebe van Veen

1770 ½ ½

6. Frank Halfwerk

1761 Roy Bons

1761 ½ ½

7. Gerjan ter Wal

1657 Piet Beetsma

1723 ½ ½

8. Feline Waardenburg

1434 Albert Prins

1682 ½ ½
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