
De Vennep N1 – sv De Wijker Toren N1  27-januari-2020 

================================================================================== 

Na al het wapengekletter tijdens het Tata Steel Chess Tournament met voor de spelers van DWT-N1 

wisselende successen, stond direct de confrontatie met De Vennep N1 op het programma. 

Omdat Arthur Kessens had aangegeven het niet erg te vinden als voor hem een andere speler zou 

spelen en omdat Peter Uylings absoluut niet kon spelen, werd het team gecompleteerd met Paul 

Spruit en Wim Rakhorst. Met deze twee “vervangers” zou het toch moeten lukken om een 0 – 8 

overwinning te mogen noteren. Na vijf kwartier spelen kon dan ook daadwerkelijk de eerste 

overwinning worden bijgeschreven. Ikzelf kon na een zet of elf, en mede door toedoen van mijn 

tegenstander, een paard op F7 offeren waarna de zwarte stelling rijp was voor de schroothoop. Op 

zet 14 gaf mijn tegenstander de pijp aan Maarten. Tien minuten later kon de tweede overwinning 

worden bijgeschreven door Han die zijn tegenstander vakkundig naar de slachtbank wist te leiden. 

Overwinning nummer drie kwam op naam van Richard die het ratingverschil tot uiting bracht in een 

fijn, doch agressief gespeeld middenspel met een ver opgerukte pion. Voor de volgende overwinning 

moesten wij nog een uur geduld hebben, maar door gedegen spel van Wim kwam deze uiteindelijk 

tot stand. Zijn tegenstander probeerde het nog op de koningsvleugel hetgeen uiteindelijk niets 

uithaalde. Arjan had het op bord 2 best lastig en zijn tegenstander had al eens remise aangeboden. 

Omdat het aannemen hiervan “verboden” is werd onder het genot van nog een biertje de partij 

voortgezet. Het mocht allemaal niet baten en remise was het enige wat restte. Afgezien van een paar 

lege flesjes. Dennis op bord vier kon na een opmars van zijn pionnen op de g- en f-lijn de overkant 

halen en het volgende punt binnenhalen. Hiermee werd de overwinning een feit. Er speelden nog 

twee borden. Paul op bord 3 en Camille op bord 5. Paul had een lastig eindspel en nauwkeurig spelen 

was geboden. Uiteindelijk bleven twee koningen op het bord staan en een remise als deze is 

toegestaan. Inmiddels was het half twaalf en Camille speelde, na een remise aanbod, alsof zijn leven 

er vanaf hing. Zeker met de partij tegen HWP in zijn gedachten. Ook nu speelde tijdnood een factor 

waarvan Camille de meeste vruchten wist te plukken. Om tien over half twaalf werd de laatset vlag 

gestreken en was een uitslag van 1 – 7 bereikt. Op naar huis! 

 


