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Rein van der Pal schittert in Ens
De grote verrassing in het Open
Flevoland te Ens was het optreden van de titelloze Rein van der
Pal te midden van 21 internationale grootmeesters.
Hij deelde de derde plaats met de
Afrikaanse topgrootmeester
Macodou N’Diaye met evenveel
punten als de nummer twee
Vadim Virny en slechts een punt
achter toernooiwinnaar Alexander Georgiev.
De 54-jarige bibliothecaris uit
Heerenveen debuteerde in 1977 in
het aspirantenkampioenschap
van Nederland tussen spelers als
Eran Binenbaum en de latere
grootmeesters Gerard Jansen,
Hendrik van der Zee en Ron
Heusdens.
Van 1985 tot 2001 was hij dertien
maal van de partij in het Kampioenschap van Friesland, dat hij
driemaal op zijn naam schreef. In
1991, 1992 en 1995 drong Van der

Pal door tot het Nederlands Kampioenschap, in die jaren sterk
bezet, niet alleen in de top, ook in
de breedte, waarin hij met bescheiden klasseringen genoegen
moest nemen.
In 1999 was er bijna een Nederlandse titel met het roemruchte
team van Rinsumageest, maar de
allesbeslissende wedstrijd tegen
Hiltex/Amsterdam ging met 9-11
verloren. Na een laatste Friese
titel in 2001 plaatste Van der Pal,
van 1988-1990 schrijver van de
damrubriek in de Leeuwarder
Courant, zijn persoonlijke ambities op een lager pitje.
Als kopman van Frieslands oude
dame DC Huizum en af en toe
een open toernooitje, onderhield
de pure liefhebber echter zijn
gepolijste stijl. Zijn talent als
schrijver is nog geregeld te bewonderen op het blog Huizumer
Highlights dat hij met clubgenoot

Tjalling van den Bosch al jaren in
de lucht houdt.
En toen kwam Ens.
Het toernooi begon perfect met
drie winstpartijen. De eerste was
tegen Valentino Tjokro, speler bij
Lelystad in de tweede klasse.
In de tweede ronde kreeg Rein
van der Pal van doen met de
ervaren Vitalia Doumesh (53);
drievoudig Nederlandse kampioen bij de vrouwen, 7de bij het
laatste WK.

diagram
Vitalia Doumesh-Rein vd Pal
Open Flevoland 2018, 2de ronde.
Stand na 37…12-18
In de komende fase weet Van der
Pal, na enige foutjes van wit, de
vinger te leggen op de zwakte van
het afgedreven duo op 35 en 30
38.43-39(?)
Beter is 38.43-38, maar de nieuwe
tijdnoodfase (45 zetten in 90

minuten) is aangebroken en het
standje moeilijk te doorgronden.
38…9-14! 39.36-31 18-22! 40.39-33
14-20! 41.37-32?
Ook 41.30-25? 20-24! is zeer slecht.
Met 41.42-38 kon wit verdedigen.
41…26x37 42.42x31 16-21! 43.2823?
Het witte verzet stort ineen,
43.31-26 was de laatste kans om te
vechten ( 43…20-25(?) 44.30-24
22-27 45.28-22!).
43…20-25! 44.30-24 21-26! 45.3227 26x37 46.27x18 37-41
47.48-42 41-47 48.42-38 25-30
49.24-19
Wit geeft op.
Zijn visitekaartje gaf Van der Pal
af in de derde ronde tegen Aleksej
Domchev, volgende week te
aanschouwen op deze plek.
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