
Het Kasteel wint weer en blijft ongeslagen 
 

Maandag  1 februari moest het eerste van het Kasteel spelen tegen ESG 2. Op papier waren wij het veel 

sterkere team, maar ESG stond wel hoog in de ranglijsten en had alleen maar één keer gelijk gespeeld en 

stond dus direct onder ons, het was dus een belangrijke match die we moesten winnen anders verloren 

we de koppositie. En de winst leek op een gegeven moment toch erg ver verwijderd. 

Gerjan ter Wal kon met het Albins tegengambiet spelen tegen het damegambiet van zijn tegenstander 

en had in de opening op een moment de mogelijkheid een kwaliteit te winnen. De combinatie die 

hiervoor gedaan moest worden was best diep en het is dus niet vreemd dat het gemist is. Uiteindelijk 

kreeg zijn tegenstander een enorme aanval en het zag er toch wel link uit voor zwart, maar Gerjan wist 

alles goed te verdedigen. Toen wit niet een toren tegen een stuk ruilde, na zijn al eerder geofferde stuk, 

en voor de mataanval ging, kon Gerjan na goed verdedigen uiteindelijk het punt binnen slepen. Deze erg 

vermakelijke agressieve partij is ook te zien op de website. 

Jeffrey had het ook erg moeilijk in de opening, dit nog wel tegen het Frans een opening die hij zelf ook 

regelmatig speelt. Na een aantal slechte zetten kon zijn tegenstander alles vast zetten en stopte de witte 

aanval, daarna kreeg zwart zelf het initiatief. Maar uiteindelijk speelde ook zwart een aantal mindere 

zetten, hierdoor kon wit een open torenlijn pakken en kreeg hij weer mogelijkheden. En na een blunder 

van de zwarte speler won wit zelfs een stuk. Daarna ging de partij nog even door, maar nadat de zwarte 

kansen langzaam verdwenen gaf de ESG-speler op. 

Op het zesde bord speelde Frank, Frank had het net als Jeffrey en Gerjan ook erg moeilijk in de opening. 

Frank verloor uiteindelijk een belangrijke centrumpion, waarna zijn tegenstander behalve de pion ook 

meer ruimte kreeg. Helaas kon Frank niks terug winnen en probeerde hij nog tegenspel te creëren door 

een torenoffer, hier kreeg hij een aantal pionnen voor, maar speelde zijn tegenstander het goed uit en 

verloor Frank. 

Jan had op het zesde bord net als Jeffrey de Franse opening tegen zich. Wit wist uiteindelijk de zwarte 

damevleugel dicht te timmeren en kon een aanval beginnen op de koningsvleugel. Terwijl de zwarte 

koning nog in het midden van het bord stond, zorgde zwart ervoor dat de hel losbrak op het schaakbord. 

Hierna krijgt zwart uiteindelijk een loper en twee pionnen tegen een toren met een goede aanval en het 

zag er toen niet zo goed uit voor Jan. Uiteindelijk kan wit het goed verdedigen en krijgt zelfs een 

tegenaanval, maar dan neemt de ESG speler eieren voor zijn geld en geeft eeuwig schaak. 

De enige partij waar de spelers gelijkwaardig uit de opening kwamen was die van Arjen. Arjen opende 

nogal verrassend door de agressieve opening het Lets/Greco tegengambiet te spelen met 2…..F5. Zijn 

tegenstander speelde het niet geweldig in de opening, daardoor konden zowel hij als zwart beiden hun 

stukken niet op goede plekken krijgen. Uiteindelijk kreeg Arjen na veel manoeuvreren toch een paard op 

een sterk veld, waarna er een stukkenruil kwam en zwart een pion won. Door de pion extra kon Arjen de 

partij in het eindspel winnen. 

 

 



Iemand die wel goed uit de opening kwam, in tegenstelling tot veel van zijn teamgenoten was Stephan. 

Stephan speelde op bord drie met de witte stukken en het leek hem de hele partij voor de wind te gaan. 

Nadat zijn tegenstander een blunder beging op de tiende zet drukt Stephan hem langzaam weg en weet 

zo de partij te winnen. 

Ook op bord twee leken we niet al te slecht te staan. Lisanne speelde het Grünfeld en kon in het 

middenspel uiteindelijk een pion winnen. Waarna het uiteindelijk 6 pionnen en een loper voor zwart 

tegen vijf pionnen en een paard voor wit werd. Maar doordat Lisanne nogal in tijdnood zat bood ze 

remise aan en werd deze geaccepteerd. Toch liever veilig dan spijt hebben, zeggen we dan maar. 

Onze teamleider en eerste bordspeler, kreeg uiteindelijk met wit zijn veel terugkerende opening op het 

bord. Hij kwam redelijk uit de opening en zwart stond iets meer gedrukt. Met de extra ruimte die Paul 

had probeerden de witte stukken ergens door te breken, maar zijn tegenstander verdedigde zich goed. 

Uiteindelijk werd de stelling toch te veel voor zwart en had hij nog een aantal kleine tegenkansen maar 

stond hij toch duidelijk minder. Vlak daarna ging de ESG-speler door de vlag en won ook Paul. 

Hiermee weten we met zes tegen twee te winnen! Iets wat mogelijk toch anders had kunnen gaan. Door 

deze winst lopen we ook met bordpunten weer wat uit op Leeuwenborg, dat ons met één verliespartij 

nog altijd in de nek loopt te hijgen. Onze volgende twee wedstrijden tegen Sissa en Staunton zijn beide 

in maart, tien dagen na elkaar. Als we deze twee ontmoetingen weten te winnen zijn we 

hoogstwaarschijnlijk kampioen en promoveren we weer terug naar de Promotieklasse.  


