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20:05  
Alea iacta est. De partijen van de laatste ronde van het clubkampioenschap zijn 
gestart. In niet meer dan 3 reeksen moet nog blijken wie kampioen wordt. In reeksen 
III en V is het al enkele weken bekend dat Richard N en Dries de gouden medaille 
binnenhaalden. De beslissing in reeksen I, II en IV valt pas vanavond. 
 
Omdat ik zelf aan de zijlijn sta - drie weken geleden speelde ik al mijn laatste partij - 
heb ik nu de tijd om een verslag van het verloop van de avond te kunnen maken. 
Allereerst een stand van zaken in de betrokken reeksen. 
 
Reeks 1: ikzelf speelde een uitstekende heenronde, maar tijdens de terugronde 
sputterde het een beetje. Uiteindelijk eindigde ik met 8,5/12, net nog niet voldoende 
om zeker te zijn van de kampioenstitel. Zowel Stijn als Frank konden nog langszij 
komen, mits zij respectievelijk hun laatste 3 en 2 partijen konden winnen. Frank 
struikelde ondertussen over Stijn, maar Stijn won de voorbije 2 weken wél zijn 
partijen. Vandaag moet Stijn winnen tegen Guy, en dan zal het afhangen van de 
resterende 2 partijen die vandaag nog worden gespeeld hoe het zit met de 
scheidingspunten. Dit wordt spannend volgen... 
 
Reeks 2: in deze reeks is het al het heel seizoen een nek-aan-nek race tussen 
Nikolaas en Jan V. Vandaag volgt de ultieme clash want beiden spelen tegen elkaar. 
Het ziet er naar uit dat Jan V moet winnen, maar zeker is dat niet, want ook hier 
liggen de Sonneborn-Berger-puntjes heel dicht bij elkaar. 
 
Reeks 4: de stand in deze reeks kende een vreemd verloop. Lange tijd leek het of 
Peter en Paul B onder elkaar gingen beslechten wie kampioen werd, maar beiden 
begonnen slordige puntjes te vergooien. Oleg en Richard B kwamen daardoor de 
laatste weken plots in de schijnwerpers. Richard B heeft zijn lot alvast in eigen 
handen, want met winst is hij volgend seizoen zeker van een plaats in derde reeks. 
Lukt hij daar niet in, dan hebben Oleg en Paul ook nog een kans. Het ziet er alvast 
niet slecht uit voor Richard, want zijn tegenstander kondigde telefonisch al aan pas 
later te kunnen arriveren. De klokt tikt... 
 
 
20:40 
Ik heb even zitten rekenen. Als Stijn zijn partij wint, zal hij altijd meer SBB-punten 
hebben dan ik, behalve als zowel Frank als Patrik hun partij winnen. Als Frank echter 
remise speelt heb ik net evenveel SBB-punten dan Stijn. Het reglement vertelt ons 
dat dan de Kashdan-punten worden bekeken. En daar heeft Stijn er toch wel eentje 
meer, zeker. Ik supporter dus voor Guy, Frank en Patrik! 
 
20:50 
Jan V vertelt me net aan de urinoirs dat hij denkt niet slecht te staan. Terug aan het 
bord ziet hij dat Nikolaas het verrassende Lxf7+ op bord heeft gezet. Met de toren 
terugnemen gaat niet wegens DxDd8, en na met de koning terug te nemen, volgt het 
klassieke Pg5+, waarna de loper op g4 wordt teruggewonnen. Ik vermoed dat Jan dit 
gemist heeft. Hij antwoord uiteindelijk met Kh8.  



Stijn staat ondertussen al heel actief tegen Guy en loopt vol vertrouwen rond in de 
zaal. Aiaiaiai. 
Steven, de tegenstander van Richard is ondertussen al even binnen, dus Richard 
kan het misschien toch nog wel moeilijk krijgen vannavond. 
 
21:15 
Jan heeft op de één of andere manier het pionnetje kunnen behouden, maar 
Nikolaas' stukken komen er ijzersterk uit. Ik vermoed dat het wel eens niet lang meer 
zou kunnen duren. 
Stijn heeft een pionnetje geofferd. Het is me niet direct duidelijk waarom al blijft hij 
goed staan. 
 
21:45 
Nikolaas let eventjes niet op en daar countert Jan met het ijzersterke 20...Pd4. Jan is 
back in the game! 
Patrik heeft ondertussen een stevige loper in Rogers stelling neergeplant, een goede 
zaak... 
 
22:00 
Oleg heeft een val gespannen voor Pauls paard dat er met zijn 4 poten tegelijk in 
loopt. Richard lijkt ondertussen stilaan in een eindspel terecht te komen met een 
ferme remisegeur. Is Oleg hier zijn ultieme krachttoer aan het uithalen? 
Patrik zijn stelling wordt met het kwartier beter, al weet je natuurlijk nooit met Roger. 
Ook Frank lijkt me ondertussen een lichtjes betere stelling te hebben. We zien het 
weer wat rooskleuriger. 
 
22:15 
Paul geeft op. Oleg staat nu virtueel aan de leiding in reeks IV. Richard zal zijn partij 
tegen Steven moeten winnen om kampioen te worden. Straf bezig van Oleg: een 
heel seizoen op de achtergrond en plots staat hij daar. Goed bezig! 
In de partij tussen Nikolaas en Jan stapelen de spektakelzetten zich op. Nu toverde 
Nikolaas b3! uit zijn mouw en Jan moet uitkijken dat hij niet mat loopt op de lange 
diagonaal. 
 
22:30 
Op één na zijn alle partijen van reeks 2 afgelopen. Het is nu 100% zeker dat Jan 
moet winnen. Patrik heeft ondertussen zijn betere stelling omgezet in een 
kwaliteitsoffer. Mijn insziens was dit niet nodig, maar Roger reageert 'suboptimaal' 
met het vreemde e4?!. Patrik krijgt nu enkele pionnen + een goede stelling voor de 
kwal. 
 
23:00  
Nikolaas naar reeks I! Jan kon niet meer bekomen van het sterke b3 en aanvaardde 
Nikolaas' strategisch remiseaanbod. Nikolaas wint op scheidingspunten. 
Stijn speelt het ondertussen heel tactisch met een stukoffer dat Guy denkelijk niet 
mag aannemen wegens matcombianties allerhande. Patrik stuurt ondertussen tegen 
Roger aan op een dameruil om zo met een kwalitei minder, maar 4 pionnen meer het 
eindspel in te gaan. Ricky heeft ondertussen een pion gewonnen van Frank. Niet 
goed! 



In reeks IV heeft Richard het eindspel toch naar zijn hand kunnen zetten. 2 pionnen 
staat hij voor. Genoeg voor de eindoverwinning? 
 
23:20 
Patrik lijkt stilaan het noorden kwijt en vindt geen weg naar winst. Ook Frank staat 
alles behalve gewonnen. Al mijn hoop ligt dus bij Guy, die wat uit de wurggreep van 
Stijn lijkt te geraken. Stijn heeft trouwens nog maar 10 minuten voor 25 zetten... 
Ondanks dat de ramen openstaan blijft het hier beestig warm, de thermostaat geeft 
24° aan. Zweten allemaal! 
 
23:40 
Vreemde stelling tussen Richard en Steven. Richard staat nog steeds 2 pionnen voor 
maar het eindspel lijkt allesbehalve gewonnen omdat Steven de toegangsvelden met 
zijn koning en paard stevig dicht lijkt te kunnen houden. 
 
00:05 
Wow, Stijn en Guy hebben beiden een gigantische tijdnoodfase achter de rug. Ik kon 
30 zetten voor hen noteren, die zij op pakweg 2 minuten speelden. Guy bracht het er 
goed vanaf. Dit moet remise zijn! Ongelijke lopers en 3 pionnen tegen 2. Stijn gaat 
toch geen 2 weken achter elkaar een ongelijke-loper-eindspel winnen zeker? 
 
00:20 
Yes, yes, yes, Stijn en Guy houden het op remise. Het eindspel is potremise. Dat 
betekent dat Stijn een halfje tekort komt om me bij te benen. Knappe partij van Stijn, 
maar zeker prima verdedigt door Guy. Ge zijt mijnen held, Guy! 
Bizarre ontwikkelingen plots bij Roger en Patrik. Patrik denkt dat hij de partij kan 
winnen met een combinatie, maar na de gedwongen afwikkeling heeft Patrik wel een 
loper voor, maar voor de rest enkel een randpion van de verkeerde kleur. 
Theoretische remise dus. Maar Roger kent dit grapje niet en geeft op! 
Enkel in reeks IV weten we dus nog niet wie de kampioen is. Richard probeert nog 
steeds door het pionnenbastion van Steven te geraken. 
 
00:40 
Ricky wint van Frank, maar gelukkig doet dat er niet meer toe. 
Drama ondertussen bij Richard, want die heeft de stelling met 2 pionnen meer 
moeten forceren, en gaat nu genadeloos ten onder. Steven haalt zijn dame boven en 
daarmee waarschijnlijk het volle punt. 
 
01:10 
Richard kreeg, ondanks de dame minder, nog heel wat tegenspel dankzij drie ver 
opgerukte vrijpionnen. Steven, moet met de vlag op vallen, berusten in remise 
(koning tegen koning). Een onvoldoende dus voor Richard, en Oleg, die mag blij zijn 
dat die vlag is blijven hangen. Proficiat, Oleg! 


