
Het Kasteel verliest van ESG. 

 

Waar we anderhalve week geleden Emmen nog verlieten met een grote glimlach, na een nipte 

overwinning, nam ESG in de beker revanche.  

Voor de wedstrijd waren er al de eerste tekenen van onrust in het Coevorder bolwerk. Op 

verscheidene internetfora werden er vraagtekens gezet bij de opstelling van de teamleider. Erkende 

cupfighters als Arjen Wemmenhove, Anne Sluiter en Jeffrey ten Velde kwamen tot ergernis en 

verbazing van de vele vaste volgers van het schaken in Coevorden niet in de opstelling voor. Of het 

nu druk was van de achterban, een lichte vorm van arrogantie na de vorige overwinning of het feit 

dat ESG met vier goede schakers aankwam een overwinning heeft er nooit ingezeten.  Op bord twee 

speelde Lisanne tegen Wim Fokkens een rustige partij. Lisanne wou haar loperpaar actief  maken, 

maar haar tegenstander bleef maar drukken op een achtergebleven d-pion. Remise was hier de 

meest logische uitslag. Bij de andere borden, zag het er allemaal somber uit. Stephan kreeg Frans 

tegen over zich, een opening die hij maar al te goed kent en zelf ook vaak met zwart heeft gespeeld. 

Alleen wat er precies mis ging heb ik niet gezien, maar na een uur spelen had Willem Boontje zo 

ongeveer de “zo wil ik heel graag uit de Franse opening komen stelling”. Open h-lijn, een witte pion 

op d4 die moeilijk te verdedigen was en een witte damevleugel die maar niet loskomt. Stephan 

verdedigde zich nog knap, maar de nederlaag was zichtbaar en onafwendbaar.  Toen waren er nog 

lang twee partijen bezig, Jan die gelijk een verschrikkelijke aanval te verwerken kreeg, maar zich 

vindingrijk verdedigde en in het middenspel op weg leek naar een mogelijke remise. Op bord 1 

speelde Paul een taaie pot tegen Marcel Struik, in een ingewikkeld eindspel was het lang onduidelijk 

wie er nou beter stond. Was de zwarte pion op d2 nu erg sterk, of wint de vrije a en h pion van Paul. 

Uiteindelijk kon de h pion niet meer worden tegen gehouden en werd het weer 1 ½ - 1 ½ en had het 

Kasteel nog een kleine kans op een gelijk spel. Maar Jan was ondertussen in een wel erg lastig 

eindspel terecht gekomen.  Evert Hondema had 2 pionnen meer die stuurde hij naar voren en 

daarmee was de nederlaag een feit.  

Een terechte nederlaag, waarna het gemor over de opstelling alleen maar toe nam. De teamleider 

probeerde de zaak wat te sussen door er een rondje bier in te gooien, maar daar was niet iedereen 

gevoelig voor. Ondertussen schijnt er vanuit Weiteveen en huize Sluiter al contact te zijn met de 

zaakwaarnemer van Gudelj, over wat nu de beste stappen zijn.  

 

 

 

 Het Kasteel  1846 ESG   1842   1½ 2½

   

1. Paul Assen  2064 Marcel Struik  1861   1 0 

2. Lisanne Waardenburg 1766 Wim Fokkens  1881   ½ ½ 

3. Stephan Broertjes 1788 Willem Boontje  1779   0 1 

4. Jan Snoeijer  1764 Evert Hondema  1849   0 1 


