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1e dag Tata toernooi 2018, tienkamp.

Tom Adriaanse heeft zijn partij gewonnen door zelfs zijn tegenstander mat te zetten.

Willem Dekker heeft zijn partij niet gewonnen in de tienkamp.
Maar op het dag-toernooi met twee maal winst en een remise werd hij eerste.
Gefeliciteerd!

Jos Dekker heeft het even niet, geen punt gescoord tot nu toe.
In de tienkamp verloor hij zijn eerste partij. 
De dag-vierkamp was ook niet best, drie maal verlies, twee keer met zwart en eenmaal met 
wit.

Richard Bolster speelde remise in de derde klasse.
Gemiddelde rating is daar 2000+.

Theo Thiebou speelde tegen een meisje wat niet op gaf, ook al had ik een dame gehaald in het
eindspel. Maar goed ook dat ze doorspeelde, ik zorgde dat ze geen kant meer uit kon!
PAT weggegeven, o wat zonde!!!

Gerrit Asselman speelde tegen een jongetje wat maar net boven de tafel uit kwam.
Na 10 zetten was er nog niets van het bord, even later stond Gerrit een loper en een pion 
achter. De pion haalde Gerrit nog terug maar met een loper achter gaf hij op.

Steef van Amersfoort had na 21 zetten een gelijke stand aan stukken.
Ik draaide me om, keek even niet en op de 22e zet zijn ze remise overeengekomen.

Zo, de "lucky-man" op deze eerste dag van de tienkamp was Tom Adriaanse.
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2e dag Tata toernooi 2018, tienkamp

Tom Adriaanse, de lucky-man van gisteren heeft vandaag verloren.

Willem Dekker heeft zijn partij niet gewonnen tegen Nel Sasbrink, een bekende uit het 
veteranentoernooi.
Maar hij had nog tijd over om bij zijn zoon te gaan kijken.

Jos Dekker heeft het nog lang volgehouden, maar uiteindelijk ging hij ten onder, weer 
verloren.

Richard Bolster heeft zijn partij verloren.

Theo Thiebou speelde een 4 paarden spel en na 10 zetten was er nog niets van het bord.
Ik zette de aanval in, dit bleek een slechte keuze te zijn met verlies van kwaliteit.
Eindspel was wel spannend en ik had maar 1 zet nodig om mat te zetten, dit werdt me niet 
gegund en ging zelf mat.

Bij Gerrit Asselman was de stand lange tijd gelijk maar na 22 zetten kwam hij toch een pion 
achter.
Zijn positie was echter wel beter, dubbele torens op de F-lijn, zijn tegenstander bood remise 
aan wat werd aangenomen.

Steef van Amersfoort had de langste partij, we moesten zelfs naar huis 
bellen, “we komen later”.
Zijn pionnen stonden verspreidt over het bord maar, na dame ruil en pion
verlies, was de stand gelijk en werd remise overeengekomen. 

De stand bij Steef voor de afruil.

De gelukkigen vandaag waren Steef en Gerrit
En na twee dagen staat Steef van ons het beste.

3e dag Tata toernooi 2018, tienkamp

Tom Adriaanse stond op het moment dat ik ging kijken 2 stukken achter, beide dames stonden 
aangevallen.
De situatie was hopeloos en dus verloren, het is een zwaar toernooi volgens Tom.

Willem Dekker heeft zijn partij verloren, speelde wel door tot hij mat gezet werd.

Jos Dekker zijn tegenstander had een loper paar, lichtelijk voordeel, maar het werd remise.
Eindelijk een half punt, hier was Jos blij mee. 

Theo Thiebou speelde tegen een jongen die de openingen uit zijn hoofd weet. 
Dit merkte ik meteen. Ik speelde zwart en had het zwaar, 20 zetten binnen een half uur. In het
eindspel de vrij pion van de tegenstander gepakt.
Maar een toren afruil had ik niet moeten doen, zijn koning stond beter en kon in het eindspel 
mijn pionnen opeten. Dit liet ik niet toe, ik gaf op.

Gerrit Asselman had na afruil een gelijke stand op het bord, een remise werd 
overeengekomen.
Bij het verder doorspelen klopte dit wel. 
Gerrit was tevreden, een mooie partij volgens hem.
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Steef van Amersfoort speelde vandaag de kortste partij, na 25 zetten gaf hij op.
Hij speelde tegen een kind uit de familie van Foreest.

Richard Bolster zijn partij leek wel een spiegelbeeld, met kleine verschillen.
Pionnen structuur gelijk, stukken gelijk, dit moest wel remise zijn, maar werd het niet.
Richard verloor zijn partij. 

De lucky-man vind ik wel Jos Dekker die na 5 keer te hebben verloren, nu eindelijk een remise
had. Het vierkamp-dagtoernooi mee gerekend.

4e dag Tata toernooi 2018, tienkamp

Tom Adriaanse speelde met zwart en heeft zijn partij verloren.
Ik weet er niet veel van, zit in een andere zaal.

Willem Dekker heeft zijn partij met wit gewonnen, "eindelijk" zei hij.

Jos Dekker speelde met zwart. Aantal stukken bijna gelijk en een pion achter.
Maar de tegenstander had een dodelijke aanval op de open 7 en 8e rij.
Voordat hij mat werd gezet gaf hij op.

Theo Thiebou speelde met wit Spaans. Vanaf zet 15 tot zet 40 aanval op de kort gerokeerde 
koning.
Oprukkende F pion niet te stuiten met twee torens er achter. Maar ineens was mijn aanval niet 
meer zo sterk, remise werd aangeboden, nog een aanvallende loper werd geruild en toen 
dacht ik remise is wel goed. Bij doorspelen had ik kunnen winnen. Ach dat is achteraf.

Gerrit Asselman had 2 vrij pionnen maar ging toch in de aanval. Gaf schaak met de toren maar
die werd er afgeslagen met een loper. Met een toren en twee pionnen achter gaf hij op. Het 
bekende schakersverhaal: "Niet gezien"en "Ik had kunnen winnen."

Steef van Amersfoort beschikte over een vrije pion, maar er stond nog een toren om die te 
blokkeren.  Vaak net niet genoeg voor de winst, remise werd overeengekomen.

Richard Bolster kwam van de grote zaal naar ons kleine zaaltje achter het café De Zon.
Grote smile want hij had gewonnen, zijn verslag: 
Vlotte opening en ontwikkeling stukken richting de zwarte koning.
Tegenoffer lukte niet, twee witte paarden vallen de koningsstelling in en gewonnen.

Zo de lucky-men waren Willem en Richard en zou Gerrit wel goed kunnen slapen?

5e dag Tata toernooi 2018, tienkamp

Tom Adriaanse speelde met zwart en heeft zijn partij verloren.
Hij speelde tegen de nummer twee van zijn groep.

Willem Dekker had een pion meer maar stond een loper achter.
Het ging niet meer, hij was gewoon niet goed genoeg volgens Willem.

Jos Dekker speelde met wit en een pion op de 6e rij, maar deze ging er af.
Na vele schaakzetten lukte het niet meer.
Met 4 pionnen achter en een actieve toren van de tegenstander gaf Jos op.

Theo Thiebou had een goede opening tot zet 15 toen de actie begon, de dame van de 
tegenstander stond gepend. Ik rekende al op een loper winst, het pakte anders uit. De 
tegenstander had nu een vrij pion in het midden. Iedere zet van mij was stukverlies, ik gaf op.
Verliezen begint te wennen, ik moest in groep 9 spelen werd in 8 geplaatst.
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Gerrit Asselman stond gewonnen toen ik over mij schouder keek.
Even later was hij als eerste klaar en had inderdaad gewonnen.

Steef van Amersfoort zijn tegenstander had respect voor hem, "ik hoop op die leeftijd ook nog 
zo goed te kunnen schaken" zei hij.
Maar opgeven deed hij niet en Steef speelde maar door en door, telkens wel op de klok 
kijkend.
De 1½ minuut op de klok ging weer naar 3 minuten, ( ja we krijgen er bij iedere zet 30 
seconde bij).
Steef ruilde zijn winst (loper) toch weer in tegen een pion, hij moest wel. 
Het werd laat, maar hij heeft gewonnen, 2½ uit 5, daar is hij tevreden mee.

Richard Bolster heeft zijn partij weer gewonnen. Toen ik ging kijken had hij beide lopers en zijn
tegenstander beide paarden.
Met deze winst klimt hij weer omhoog, 2 ½ uit 5 is prima. 

Zo de lucky-men waren Richard, Gerrit en natuurlijk Steef, wat een man.

 6e dag Tata toernooi 2018, tienkamp

Tom Adriaanse met wit heeft zijn partij verloren. Hij speelt in de grote zaal, ik kan moeilijk zijn
vorderingen zien.
De opening was siciliaans en de tegenstander spaans. Hij ging mat met een mooie combinatie,
de tegenstander is erg goed volgens Tom. 

Willem Dekker kon niet kort- en niet lang-rokeren maar dat geeft niet volgens Willem.
Geen actief paard en de tegenstander had wel een actieve loper. In het eindspel een dodelijke 
doorgebroken pion op de 7e rij van de tegenstander met steun van toren en dame. Geen 
houden meer aan, opgeven dus.

Jos Dekker speelde een lange partij van 75 zetten, 4 pionnen en paard tegen 1 pion en paard.
De gepromoveerde dames worden geruild en de overige pionnen zijn niet meer te houden, de 
tegenstander geeft op. Hij heeft eindelijk een overwinning, nu ik nog.

Theo Thiebou was snel klaar, een dekking van een paard afgehaald en 
deze werd meteen geslagen. Later ook nog een kwaliteit ruil, toen 
stond ik een volle toren achter. 
En het jongetje ruilde alles af, ik gaf op en hij had nog 1 uur en 40 
minuten op zijn klok, ongelofelijk.

Gerrit Asselman stond gewonnen (alweer), 4 pionnen meer plus een 
toren, maar toen ging het fout. De pion van de tegenstander kon 
dame worden “partij weggegeven” zei hij. Verloren.

Steef van Amersfoort speelde met zwart, het was grijs tegen wit(haar), de stand was 
halverwege gelijk. 
Pionnen stand van wit wel slechter, verspreid, 4 pion eilandjes. Later was het een 5 tegen 4 
pionnen eindspel en Steef gaf het niet meer uit handen. Gewonnen dus.

Richard Bolster had vandaag remise, speelde in het aangrenzende café de partij nogmaals na, 
en ik zag tevreden gezichten.
Het was echt wel een remise.
 
Zo de lucky-men van deze dag waren Jos  en Steef. 

Morgen, donderdag is er een rustdag.
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7e dag Tata toernooi 2018, tienkamp

Tom Adriaanse had in het eindspel al zijn 
pionnen nog, de tegenstander 2 minder.
Zijn torens stonden nog in de hoeken toch
werd het remise.

Willem Dekker speelde met 1 pion minder 
in het middenspel, niet gerokeerd en een 
open H-lijn.
Beide spelers stonden onderaan, in punten
had zijn tegenstander een ½ meer, ook 
hier remise.

Jos Dekker had een moeilijke partij tegen de gedeelde nummer 1 van de groep.
Helaas verloor Jos deze partij.

Theo Thiebou speelde tegen de nummer 1 van de groep met zwart, 1.e4-e5  2.pf3-pc6 3.c3-g6
4.d4-cxd4. Het ging goed tot een pion van mij een veld vrij gaf aan een paard van de 
tegenstander, dit leidde tot kwaliteit verlies.
Daarna ging het van kwaad naar nog erger, weer verloren.

Gerrit Asselman speelde de langste partij, met 1 pion meer in het eindspel en beide nog een 
loper, paard en toren. Gerrit kon een paard pakken en dan een pion verliezen, maar zag het 
niet. Tegenstander kwam achter de pionnen van Gerrit klaar om ze op te eten.
Door dwingende zetten van Gerrit kwamen zelfs 2 pionnen van hem erg ver.
Kleur van de loper was goed (promotie veld), de pion werd een dame en de winst was binnen.
Wat een mooie partij van 54 zetten.

Steef van Amersfoort had geen centrum pionnen meer, niet zo erg vond Steef.
Met ongelijke lopers op het bord werd het remise.

Richard Bolster 
stond een pion voor
maar passief, door 
twee torens op de 
A-lijn verdween de 
pion weer. 
De tegenstander 
zijn dame 
controleerde het 
midden en de klok 
was ook al niet in 
het voordeel van 
Richard. 
Het werd toch 
remise, Richard 
lachend naar de 
camera.

Zo de lucky-man van deze dag was Gerrit Asselman.
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8e dag Tata toernooi 2018, tienkamp

Tom Adriaanse had de taak 3 verbonden vrij pionnen tegen te
houden. 
Moeilijk, dit nam te veel denktijd in beslag en Tom ging door 
zijn vlag. 

Verloren zonde, wat ik nog zag was:
 Pg4 met schaak en dan Pxe5, terug naar f3 met controle van
promotieveld g1.

Willem Dekker had zijn toren op de 8e rij
schaak met pion winst, maar er zat meer
in. De dame van de tegenstander stond
in de verdrukking. 
Er werd door hem verdedigd met de
verkeerde toren en ook het paard van
Willem ging naar binnen. Familie vork
met dame winst, gewonnen.

Jos Dekker stond een pion voor, verkeerd
offer van de tegenstander maar nu nog
uitspelen.
Afruilen en snel naar het eindspel en ook
Jos had een punt.
 
Theo Thiebou speelde zo dat de dames geruild werden, ik kon wel rokeren hij niet meer, toch 
stond zijn koning niet slecht. Even later beheerste hij met twee torens achter elkaar de open 
lijn. Ook had de tegenstander twee actieve lopers, ik werd hier gek van.
Penning, schaak en stuk verlies en pionnen er af, ik gaf op.  

Foutje!

Gerrit Asselman 
speelde goed spel, zijn 
tegenstander pakte zijn
koning zette deze neer, 
zette terug en pakte 
zijn dame om schaak te
zetten!
Hij had het verkeerde 
stuk gepakt, aanraken 
is zetten zei Gerrit, de 
scheidsrechter erbij. 
De koning moest 
natuurlijk op die plek 
gezet worden.

Dan spelen we met het mes op tafel zei de tegenstander. 
Gerrit speelde door en won de partij.
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Steef van Amersfoort speelde tegen een 
jonge man, met beide lopers, torens en 
dame.
Verkreeg later een doorgebroken pion en 
met twee torens er achter was er geen 
houden meer aan, gewonnen. 

Zijn mooiste partij en Steef staat goed in 
de competitie.

Richard Bolster had twee pionnen in het centrum, de tegenstander 1 minder, 1 had Richard al.
Liet met zijn gezichtsuitdrukking zien dat hij het moeilijk had. 
Een tijdje later was de situatie anders.
De tegenstander had zijn zwarte pion al op de 2e rij staan met een toren en dame er bij. 
Weer later had Richard wat ruimte en na veel ruilen een kans op mat, gewonnen.

     
De beste dag van de competitie, 5 maal gewonnen en 2 maal verloren.

9e dag Tata toernooi 2018, tienkamp

Tom Adriaanse  heeft zijn partij gewonnen tegen een amerikaan. Na een stuk verlies gaf deze 
op. Keek Tom niet eens aan toen hij deze een hand schudde.
  
Willem Dekker had snel een remise spelletje, hij schoof alles dicht. Einde dan.

Jos Dekker speelde zijn partij tegen de laatste van zijn poule, in 19 zetten was het al gebeurd. 
Gewonnen en de tijd, nog 1 uur 40  op de klok.

Theo Thiebou met zwart speelde mogelijk anders als zijn tegenstander ( een jongetje met veel 
theorie kennis) had verwacht, kinderen die lang nadenken had ik nog niet gehad.
Tegenstander viel aan met de dame, maar ruilde deze weer snel tegen mijn dame, einde 
aanval dus. Na 18 zetten bood hij remise aan. 
Ik vroeg nog welke plek sta je. Op de 4e,  nu ik laatste dus we spelen door. 
Hij schoof alles dicht, 10 zetten later was het remise.

Gerrit Asselman had in het eindspel met toren en dame 2 pionnen achterstand. 
Hij heeft verloren 

Steef van Amersfoort speelde met 3 pionnen in het midden ook de f-pion. Later, dame plus 
toren op open d-lijn. Ik sprak de tegenstander die zij: ”Hij stond beter”. Partij verloren. 
Gedeeld 3e geworden.

Richard Bolster, toen ik ging kijken waren er van beide, de 1 toren en 1 paard er af. Maar de 
klok gaf 45 minuten voor de tegenstander en 12 minuten voor Richard. Weer later na 43 
zetten, gelijke loper en één paard, 7 om 7 pionnen nog steeds gelijk.
Dit werd remise, goed gedaan tegen de nummer 2 v/d poule.

Einde verslag van het Tata tienkamp toernooi 2018.

Theo Thiebou


