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Lente Veteranen toernooi 2019
Een verslag van Theo Thiebou

Dag 1, de eerste ronde.

Tom Adriaanse moest spelen tegen een bekende, Aart Strik.
Toen ik even was gaan kijken, stond hij op winst, loper tegen pion.
Later hoorde ik van Aart dat dit een schijn-offer was en dat hij deze terug haalde met een 
betere stand. Tom verloor.

Gerrit Asselman speelde goed en had zowaar de dame van de tegenstander. 
Hij zei dat hij het moeilijk had tegen de samenwerkende torens van de tegenstander.
Maar de winst in kwaliteit, dame tegen toren, gaf toch de doorslag. 1-0 voor Gerrit.

Theo Thiebou speelde met wit tegen Nel Sasbrink.
 Kwam moeilijk uit mijn opening en verloor in het middenspel een pion.
Tegenstandster had de open e- en c- lijn met haar torens in bezit. 
Had, want na mijn aanval verkreeg ik deze met mijn torens.
Een loper verlies gaf mij twee verbonden vrije a- en b- pionnen.
Later bleek in het eindspel dat dit mij twee dames had kunnen leveren.
Een dame en toren waren genoeg voor winst. Nel gaf op.

Dag 2, de tweede ronde.

Gerrit Asselman won al snel een paard. Hij had geen probleem om de partij te winnen.
Gerrit gaat met 2 overwinningen uit 2 wedstrijden aan de leiding in de D poule.

Tom Adriaanse met wit raakte in het middenspel een pion kwijt.
In het eindspel waren alle a, b en c pionnen weg.
Daar was ook het gevecht met de dame en koning van de tegenstander op dezelfde rij.
Tom dacht hier winst uit te halen, maar gaf een toren weg en kon opgeven.

Theo Thiebou had een tegenstander die erg goed was.
Het centrum was van hem en daar kwamen ook 2 torens op een open D-lijn.
Na verlies van een stuk en pionnen was doorspelen niet te doen.
Stand: Gerrit 2 x winst, Tom 2 x verlies en Theo 1 x winst en 1 x verlies.

Dag 3, de derde ronde.

Tom Adriaanse speelde met zwart en na 12 zetten nog een vol bord. Later had hij een paard 
achterstand tegen een pion. Moeilijke wedstrijd tegen een persoon uit de middenmoot van de 
B-groep. Tom speelde lang door terwijl Gerrit en Theo al klaar waren. Niet verwonderlijk de 
spelers van de D-groep zijn vaak als eerste klaar. Maar bij een niet meer te spelen eindspel, 
dan moet je het hoofd buigen, hand schudden en je tegenstander feliciteren, verlies voor Tom.
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Gerrit Asselman met wit speelde weer perfect, 
ondergetekende en de tegenstander konden geen fout vinden 
in zijn spel. Had al snel in de opening een pion winst.
Ja zei de tegenstander later, dit was een offer, oké.
In het middenspel nog een pion winst, dan zou je denken hij 
gaat het winnen.
Na veel stukken ruil nog steeds winst, maar de dame van de 
tegenstander zorgde voor veel denkwerk. 
Na afruil van de dames is de winst nog maar 1 pion. 
Gerrit gaat akkoord met remise.

Foto is van het middenspel, Gerrit gaat goed 2½ uit 3.

Theo Thiebou met zwart had geluk in de opening, een 
beginners fout van de tegenstander.
Een doorgeschoven pion zorgde voor een vork. Verlies van 
paard of loper.
Toen later een kruis penning op de dame en koning van de 
tegenstander.
Koning in lijn met toren en dame in lijn met een paard.
Paard winst en daarna toren winst. 
Niet meer te spelen zegt de tegenstander.
Foto gemaakt van eindstand. 
Theo 2 punten uit 3 partijen.

Op naar dag vier….

Dag 4, de vierde ronde

Tom Adriaanse kon thuis blijven deze keer, er was geen tegenstander voor hem.
Een oneven aantal spelers en dus gratis een punt.

Gerrit Asselman speelde verrassend. Zijn tegenstander sloeg de f7 pion met de loper, Gerrit 
pakte niet terug met de koning, pion verlies.
Komt er na veel spel ook nog een Royal Fork, verlies van de dame en niet meer te spelen.
Eerste verlies van Gerrit, staat nu op 2½ uit 4 wedstrijden.

Theo Thiebou speelde rustig, tegenstander gaf mij de gelegenheid om bijna alle stukken 
perfect neer te zetten.  Dan een aanval op de korte rokade stelling van de tegenstander, offer 
van een loper tegen twee pionnen. Nog een loper verlies, maar ik pak er weer een loper voor 
terug anders, mat,. De aanval was bijna goed, hij redde zich maar net. 
Later een paardvork opgezet, toren en koning. Dit gaat wel goed, niet perfect, kwaliteit winst.
Bij toren en twee pionnen voor geeft de tegenstander op.
Ik heb nu 3 punten uit 4 wedstrijden de vierde plaats.
Plek 1 en 2 is denk ik niet meer haalbaar plaats 3 misschien wel. 

Dag 5, de vijfde ronde

Tom Adriaanse speelde met wit, na 13 zetten aan beide kanten een pion van het bord.
Op zet 20 kwam Tom een loper achter, maar deze pakt hij later terug.
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Bij een gelijke stand bied de tegenstander remise aan, Tom ziet echter winst en speelt door. 
Een doorgeschoven F pion op 7e rij, mooi maar voldoende?
De dame van Tom geeft 2x schaak over de open H-lijn en nog een keer op de diagonaal.
Ik zie er eeuwig schaak in als Tom dit nogmaals doe. Hij doet een andere zet en dan volgt een 
dodelijke paardvork van de tegenstander. Over en uit, 0-1.  

Gerrit Asselman speelde met wit tegen Nel Sasbrink en verkreeg een goede opbouw, klaar 
voor de aanval. Maar zijn tegenstandster pakt pion na pion en bij 3 pionnen achter zie ik Gerrit
al schudden. Het is niet meer te spelen, zijn ver doorgeschoven D-pion was ook al gepakt. 
Nu twee keer verlies op een rij en daardoor gezakt op de lijst. 0–1. 

Theo Thiebou speelde met zwart een vreemde partij. Slecht uit de opening, reactie schaak en 
wit dicteert. Veel slaan over en weer maar dat vind ik niet erg, minder aanvallers. 
Bij een gelijke stand een remise aangeboden gekregen, niet verwonderlijk mijn tegenstander 
had al 3 keer remise achter zijn naam. Ik accepteer dit en was na 1½ uur spelen snel klaar en 
blijf op 4e plek. Er worden 7 wedstrijden gespeeld..

Dag 6, de voorlaatste ronde

Tom Adriaanse met zwart, opbouw tot zet 9, dan 
pion winst maar wel geïsoleerde dubbelpionnen?

Na een een dame ruil op de dertigste zet stond Tom 
twee pionnen voor.
Later werd de voorsprong nog maar één pion, de 
tegenstander stelde remise voor.
Tom speeld door, pionnen gevecht verliep gunstig 
voor Tom.
Promotie veld goed en de tegenstander heeft 
verkeerde loper.

Een paardenvork op loper en koning, meteen over en
uit, een winnende wedstrijd voor Tom. 

Gerrit Asselman speelde met wit en gezien de rating moest hij deze partij aan kunnen.
“Dat zegt niets” zei hij nog. Pion verlies in de opening, 2 paarden weg, heeft er wel twee lopers
voor terug. Geeft zomaar een toren weg en kon opgeven. Zwak gespeeld zegt Gerrit.

Theo Thiebou speelde met wit, zwart speelde de Petrov verdediging (ook Russisch genoemd), 
daar gaat Theo niet op in. Uiteindelijk een slechte stelling voor wit.
Na een lange rokade van de tegenstander werd de witte dame gepend met een toren.
Verloren met erg veel blunders en snel klaar met spelen. 
Weg uitzicht op de 4e plaats, zeer teleurgesteld.
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Dag 7, de laatste ronde

Tom Adriaanse speelde met wit.  Ik wilde mijn eigen partij niet verliezen, ben dus maar 1 keer 
gaan kijken bij hem. Tot ongeveer zet 33 ging de stand gelijk op, maar Tom gaf het op rond de
40e zet. Hij eindigde met 2 punten.

  
Gerrit Asselman speelde met wit. Toen hij ging rond lopen zei zijn gezicht “Nee het gaat niet 
goed”. Viel mee, ik zie het verkeerd (zit 3 borden verder) de achterstand is goed gemaakt.
Tegenstander geeft zomaar toren weg. Speeld dan nog wel even door, maar geef dan toch op. 
Met 3½ punt in de middenmoot geëindigd.

Theo Thiebou speelde ook met wit. Met de les van de vorige partij in mijn hoofd, een open D-
lijn gemaakt en meteen een lange rokade en zijn loper staat gepend met dame. Nog een 
aanvaller er op, mijn eerste winst. Door een paardvork schaak en een pion winst.  Dan een 
penning op de koning, tegenstander ruilt toren tegen loper en pion. 
In het eindspel slaan over en weer ondanks een grote achterstand speelde hij toch door. Zijn 
koning gaat 3 x dezelfde zet doen, ik niet natuurlijk. Bij pion promotie vraag ik een toren, ik 
zie PAT, niet over het hoofd. Jaag de vijandelijke koning richting achterlijn, en bij mijn 
volgende promotie vraag ik een Dame, had zelfs een toren kunnen zijn. MAT.
Verbazing bij de prijsuitreiking, gedeeld 3e geworden in D-poule. Zo zie je maar, als er niets op
het spel staat speel je vrij, maak je je niet druk. 4½  uit 7 partijen. 
De winnaar had 5½ en die had ik verslagen op de 1e dag. 


