De eerste horde
Michiel Kroesbergen

"Het was niet de interessantste, en niet de beste uitwedstrijd in jaren, maar wel de leukste." Zo

eindigt het verslag van Dieter van Gortel over Hijken-Cema. Wij vonden het ook leuk!
In de geheel vernieuwde Dorpshoeve speelden we de eerste wedstrijd als landskampioen. Tegen
CEMA de Vaste Zet uit Geleen. De voorspellingen vooraf varieerden van 20-0 tot, en ik citeer:
"20-0". Penningmeester Dunning stookte de boel nog even op door via de Kampioensapp iedereen
die zou verliezen een boete van 100 euro op te leggen. Te storten in de clubkas. Zo ver kwam het
gelukkig niet.

Rima
De wedstrijd begon met een minuut stilte ter nagedachtenis van de
onlangs overleden Rima. Rima was niet alleen bekend als arbiter
(arbietster?), maar natuurlijk ook als speelster. Zo wist ze in 2011 in de
volgende stand met wit tegenstandster Byrdunningroba te verrassen.
waz wint.

De wedstrijd
Een nadeel van het nieuwe speeltempo is dat je minder meekrijgt van de partijen van je
teamgenoten. Op een gegeven moment ben je door het grootste deel van je tijd heen en dat blijft zo,
tot de dood, of in de meeste gevallen, de remise er op volgt. Een wedstrijdverslag is dan een verslag
'van horen zeggen'. Op volgorde van binnenkomst:

Jan Ekke
Jan Ekke won in een licht voordelige klassieke stand met een
onvervalste bomzet.
34.39-34??

2-0

Roel
De tweede overwinning die binnenrolde was die van Roel tegen
Clemens Crucius. Het ratingverschil was hier zo groot dat Crucius zelfs
met zijn nederlaag al bijna een blauwe uitslag verdiende. Een mooi
plaatje uit die partij:
De liefdevolle opstelling van zwart wordt omarmd met twee witte,
wurgende!, armen.
4-0

Wouter
Wouter speelde erg schoon en centraal, terwijl tegenstandster Ingrid de
Kok vol overtuiging de rand in dook. In de diagramstand staat ze al
onder druk.
42.37-32? 28x37 43.31x42 Lijkt grappig, omdat 43...11-16 niet kan.
Maar met Wouter kun je beter geen grapjes uithalen. Er volgde:
43...13-19! 44...14-20! 45...22-27! En Ingrid geloofde het wel...
6-0 (het kan nog steeds, 20-0!)

Jacob
Jacob is terug! Over de partij zullen we verder maar zwijgen. Het zou me niets verbazen als Jacob
zich na deze wedstrijd weer terugtrekt... Laten we hopen dat het meevalt!
7-1 (helaas...)

Auke
19.28-23! en na nog 35 overbodige zetten gaf de zwartspeler zich
gewonnen.

9-1

Michiel
In deze stand hoopte ik op 15...1-7? Waarna ik als volgt zou hebben
gewonnen: 16.37-32 7-11 17.32x21 11-16 18.42-37 16x27 19.37-32
17-21 20.26x17 12x21 21.36-31 27x36 22.32-28 23x32 23.38x16 8-12
24.47-41 36x47 25.34-30 47x24 26.30x17.
Paul Nitsch zag dit (natuurlijk) en koos eieren voor zijn geld met
15...17-21. Daarmee langdurend nadeel accepterend. Uiteindelijk moest
ik berusten in remise.
10-2

Wiebe
Wiebe probeerde van alles om spanningen op het bord te krijgen tegen Shapiro. Het mocht niet
baten. Het meest kenmerkend is misschien wel de volgende stand:
Shapiro staat met wit goed en heeft keus uit talloze sterke zetten.
Bijvoorbeeld met 31-27x27 een geweldige kvo innemend. Of het
voordeel vasthoudend met 39/40-34, want de zwarte aanval met
21-27x27 heeft toch geen kans van slagen.
Wit speelde het treurige 24.31-27x37. Daar kom je dan helemaal voor
uit het diepe zuiden...

11-3 (de buit is binnen!)

Hans
Hans trof een speler die wél durfde te spelen: de talentvolle Jitse Slump! Terecht dat hij dan ook
beloond wordt met een punt. Opvallend in het verslag op de site van CEMA is dat daar staat dat
Hans de gedroomde tegenstander was voor Jitse...
Jitse komt nergens in gevaar. In de diagramstand heeft hij brutaal
tegenover elke witte schijf van Hans zijn eigen zwarte schijf geplaatst.
In onze teambespreking voorafgaand aan de wedstrijd was het ook al
Jitse die brutaal de hoofdrol opeiste. Het ging er voornamelijk om hoe
zijn achternaam nou geschreven werd, met een p of een b op het eind, en
wat dat dan weer allemaal kon betekenen...

12-4

Aleksej
Aleksej verkreeg al snel voordeel in een klassieke partij. Dit had de volgende goede stand tot
gevolg, Aleksej heeft zwart:
Als Aleksej nu met zwart aan zet zou zijn is het een bekend (Barteling)
en winnend (!) klassiekje. 1...12-17 2.36-31 17-22 3.28x17 21x12
4.33-28 12-17 5.38-33 17-21 6.28-22 23-29 7.33-28 18-23
Maar helaas. Wit is aan zet. Na 46.28-22 23-28 ontstond er een
remise-eindspel.

13-5

Martin
Witspeler Lacroix staat al onder druk, maar geeft met 37.31-26? alles
uit handen: 37...12-17 38.42-38 17x28 39.38-33 7-12 40.33x22 12-17
41.43-38 17x28 42.38-33 28-32 43.27x38 11-17 en de witspeler zoekt
zijn toevlucht tot een, verloren, wanhoopseindspel: 44.38-32 23-29
45.32-27 29x38 46.39-33 38x29 47.27-21 17-22 48.21-16 29-33
49.16-11 33-38 50.11-7 38-42 51.26-21 42-48 52.30-25 48-26 53.21-16
26-17.
15-5
Volgende wedstrijd gaat het, met alle respect, echt beginnen: Huissen!

