
 

Het Kasteel 2 verliest koppositie na thuisnederlaag tegen Valthermond 

Op vrijdag 6 februari 2016 had het dan moeten gebeuren. Het tweede team van Het Kasteel 

moest definitief de leiding pakken in klasse 2C van de Nosbo om vervolgens die leidende 

positie in de twee resterende wedstrijden rustig en gecontroleerd te consolideren. Op papier 

leek dat allemaal niet zo moeilijk, want de uitwedstrijd tegen Valthermond was immers al met 

2-4 gewonnen. 

Het pakte helaas anders uit. Op het zesde bord stevende Willem Schepers in recordtijd af op 

een remise, hetgeen na zo’n 20 minuten al een feit was. 

Henk Arends had lange tijd tenminste een gelijkwaardige stelling, maar leverde ergens in het 

middenspel zomaar een stuk in en kon eigenlijk direct opgeven. Henk ploeterde nog even 

door, maar zag al snel in dat het een kansloze missie zou worden en schudde zijn 

tegenstander de hand. 

Toch zag het er op dat moment nog niet zo beroerd uit voor de Kasteel-reserves. Han Kuik, 

Feline Waardenburg, Arnold Hoogeveen en Roelof Top hadden allemaal stellingen bereikt 

waarin winstkansen aanwezig waren, hoewel het verzilveren daarvan nog niet zo eenvoudig 

zou zijn. 

Arnold Hoogeveen ‘kreeg’ in de opening een pion cadeau en wist dat voordeel tot z’n eigen 

verbazing vast te houden. Hij kon langzaam maar zeker de druk opvoeren en het uitdelen 

van de mokerslag leek slechts een kwestie van tijd. Hij vergaloppeerde zich echter in het 

verre middenspel, waarmee zijn voordeel als sneeuw voor de zon verdween. Vervolgens kon 

hij het remisebod van z’n opponent eigenlijk niet meer weigeren. 

Roelof Top had inmiddels een remisebod afgewezen, mede gelet op de nadelige tussenstand. 

Roelof speelde vol op de aanval, de dood of de gladiolen. Zijn aanval sloeg echter niet door 

en hij moest alle zeilen bijzetten om het vege lijf te redden. Dat hield hij lang vol, maar 

uiteindelijk moest hij een stuk inleveren en daarmee tenslotte ook de partij. Tussenstand: 1-

3. 

Op het eerste bord was een enigszins chaotische stelling ontstaan, waarbij het voor de 

omstanders lang niet altijd duidelijk was wie er nu eigenlijk beter stond. Han Kuik voelt zich 

meestal als een vis in het water in dergelijke situaties en ook nu weer leek hij alle kansen te 

hebben om ‘ergens’ de winst naar zich toe te trekken. De factor tijd was feitelijk z’n grootste 

tegenstander en toen de weg naar winst te lang zou duren accepteerde hij het aangeboden 

halve punt. 

In de wetenschap dat de wedstrijd nu definitief verloren was, nam Feline Waardenburg geen 

onnodige risico’s meer. Na een prima partij, waarin ook Feline op zeker moment kansen had 

om de partij naar zich toe te trekken, werd de vrede uiteindelijk getekend. Eindstand: 2-4. 

Door deze nederlaag is het nu ongemeen spannend geworden. Drie teams staan op 5 

matchpunten: Hoogeveen 3 (14½ bordpunten), Het Kasteel 2 (14 bordpunten) en 

Valthermond (13 bordpunten). Het gaat een heel spannend slot worden! 


