Valse start in de vijfde klasse tegen Schaakhuis 2 uit Den Haag.
De verwachtingen zijn hoog, misschien zelfs te hoog. Ik, teamleider Hans Remmers, heb
voorafgaand aan het seizoen als doelstelling het kampioenschap uit gesproken.
Geen NBSB competitie meer maar KNSB met als een van de KNSB doelstellingen de
reistijden te verkorten. Hoe wrang is het dan dat wij uitwedstrijden in Den Haag, Steensel,
Rotterdam en Bergen op Zoom hebben! Dan wordt het er niet leuker op vooral als je bedenkt
dat we de eerste ronde in Den Haag, buiten de benzinekosten, ook nog eens €44,= aan
parkeergeld kwijt zijn geweest. Wellicht kan het bestuur zich daar nog eens over buigen want
een partijtje schaak voor de club gaat dan wel erg in de papieren lopen.
Vrijdagavond het verlossende woord van Leon, nou ja verlossend?, hij kan niet meespelen in
verband met een kaakontsteking die hem al ruim een week parten speelt. Ook Loek kon niet
invallen en Hans Groothuis kon zijn schema niet meer omzetten zodat ook hij niet in kon
vallen.
Dus zijn we met 7 man en beginnen we met een 1-0 achterstand.
Voor mij reden om de opstelling helemaal om te gooien.
De afweging was dat hun beste spelers (ELO 1921 en 1888) vorig seizoen niet op de hoogste
borden hebben gezeten. Van hun opgegeven 2100+ speler wist ik helemaal niets.
Dus Ron op 1, bord 2 (zwart voor ons) leeg en René op 3. Twee erkende zwartspelers (Robert
en ikzelf) op 4 en 6 en de puntenpakkers Barry, Richard en Wim op 5, 7 en 8.
Dat moest hem gaan worden, ik had er alle vertrouwen in.
Bij aankomst en overhandiging van de opstelling 2 meevallers maar ook 1 tegenvaller. De
2100+ speler moest bij hun eerste team invallen en hun 1921 speler zou op bord 2 spelen.
Daar zijn we dan mooi vanaf dacht ik. De tegenvaller was dat hun 1888 speler op bord 1 zat
dus Ron zou een zware middag gaan krijgen.
Om maar met de slechtste speler van ons te beginnen:
Piet Hofstra (1641) – Hans Remmers
Dit is de stelling na 11 zetten (!!!!!).
Ik heb zijn openingsopzet helemaal verkeerd
behandeld en kan eigenlijk opgeven. In het
belang van het team doe ik dat niet maar na
23 zetten vond ik het genoeg.
De zelfkastijding had lang genoeg geduurd.

Ron weerde zich kranig tegen Rijnko Baas (1888) maar moest uiteindelijk wel het onderspit
delven. Partij vergeten op te slaan dus geen fragment. Het commentaar van de Hagenees (zie
onder) geeft volgens mij niet de partij weer.
René ondertussen had goede papieren tegen René Weerts (1546) maar overzag de winnende
zet.
Weerts heeft met zwart een stuk geofferd
voor aanval. Zijn laatste zet is 25. – , De3-a7
geweest waarmee de loper op e2 aangevallen
wordt. Een zet als Ld3 is dan goed om het
stuk vóór te blijven maar er is nog een betere
namelijk 26. c5 !!!!
De diagonaal a7-g1 is onderbroken en er
dreigt vernietigend Lc4. Voor zwart is er dan
geen ontkomen meer aan.
René, de onze, zag het niet, speelde Dc2 en
gaf na Txe2 op.

Richard had problemen met noteren vandaar geen partijfragment. Hij stond goed maar koos
het verkeerde plan. Zijn tegenstander, Per Fischer (1498) knokte zich terug in de partij
waarna Richard de moeilijke weg naar remise nam in plaats van de eenvoudige. De uitslag
was echter wel een tegenvaller want ik had toch wel op een punt gerekend.
Barry speelde weer op zijn Barry’s………….een onorthodoxe partijopzet waarbij de
computer al snel het voordeel aan zwartspeler Evert Roeleveld (1621) geeft. Maar de
wendingen die Barry er met wit in bouwt worden hem al snel te machtig. Vanaf zet 11 doet
hij in 5 zetten tijd 4 damezetten. Dan kon niet goed gaan en dat toonde Barry feilloos aan.
Hier speelde zwart 18. – b5 ??????
En dat maakte het voor Barry nog
makkelijker omdat de a-lijn open komt met
matdreigingen op de onderste lijn.
Na 19. axb5, axb5 wint Barry een stuk met
20. Dxc6+, Dxc6 21. Lxc6+ aangezien zwart
niet terug kan slaan op straffe van MAT.

Robert speelde tegen Paul Regeer (1829) een prima partij totdat deze stelling op het bord
kwam en de twijfels bij Robert de overhand kregen.
Robert staat 2 pionnen voor en bovendien een
gedekte vrijpion. Maar Robert was bang voor
Dc3. Ik bekeek de stelling en dacht dat Tc7
afdoende zou zijn. Dat dacht Robert ook en
dat werd ook gespeeld.
Wat schetst mijn verbazing toen ik de partij
invoerde in Fritz? Robert gaat van +2.50 naar
-4.85 in één zet.
Er volgt 29. Txe5+ Lxe5 30. Txe5+ Kd8 31.
Txg5 Txc3 32. Txg8+ Ke7 33. Lf5 en onder
te grote druk van de klok speelde Robert a3
waarna hij uiteindelijk in een matnet loopt.
33. – Tc5 !! had minimaal tot remise geleid.
Als laatste was Wim nog bezig. Tegen Han Nicolaas (1567) kwam Wim wat moeilijk uit de
opening maar van timemanagement had Han nog nooit gehoord. Terwijl Wim nog ruim een
uur op de klok had speelde Han al op increment. En dat kan natuurlijk nooit goed gaan tegen
een klasbak als Wim. Er kwam nog een foute claim op winst wegens tijdoverschrijding (Na
40 zetten krijg je er toch echt een half uur bij.) maar de winst kwam niet meer in gevaar,
Volgende wedstrijd is op zaterdag 23 november thuis tegen De Oude Toren.
Die zullen we moeten winnen om nog enigszins bovenin mee te spelen.
Verslag van Schaakhuis:
Met de nodige zenuwachtige inspanningen om het team compleet te krijgen komt de
tegenstander met 7 mensen opdagen. David, mocht zich vleien in de armen van zijn
aanhangster want hij hoefde niet te spelen. De rest moest het doen met de dames op het bord.
Gelukkig zorgde de ingehuurde bardame voor de nodige afleiding. René wist zijn partij door
een klein offer om te zetten in winst. Vervolgens moest Evert helaas zijn meerdere erkennen
in zijn tegenstander, Piet Hofstee ondanks ziekte had een mooie winst partij. Rijnko had geen
kind aan zijn tegenstander, Paul won op miraculeuze wijze van een tegenstander die twee
vrijpionnen dreigde te krijgen. Per en Han hadden pech, door een tactische opstelling hadden
zij op een lager bord een veel sterkere tegenstander. Per was niet onder de indruk en maakte
remise, Han wist het niet te redden ondanks het feit dat hij the last man standing was.

