HSB-rapidtoernooi voor viertallen en een (schaak)dagje uit.

Zaterdag 14 mei werd voor het eerst na de Corona-stop het "HSB open Rapid voor teams" gehouden.
Zo kwam het dat uw verslaggever, tijdig wakker gemaakt door “Jan van der Meers wekservice” en
even tijdig opgehaald door "Hans Coenders’ vervoer", ruim op tijd bij de speellocatie arriveerde. Een
stralend blauwe hemel en een vrolijk, met kleurige vlaggetjes versierde, draaiende molen op de
achtergrond brachten ons in de beste stemming.... De krassende zwarte kraaien in de verte hoorden
we maar even niet .... De Molenbrink in optima forma!
Bij aanvang bleken we met 5 HSV-ers en
1 Haeghe-Ooievaar te zijn. De ooievaar
(Jan) vond onderdak bij Haeghe Ooievaar
2.... en Hans liet zich plotsklaps
aanwerven door het "Combinatieteam".
Dit mede om het mogelijk te maken dat
alle HSV-ers alle partijen konden spelen.
Een van de leuke aspecten van dit
toernooi was namelijk dat er ook
"samengestelde" viertallen mee mochten
doen en zo kon het ook gebeuren dat FC
de Vandalen, waarin twee "huisschakers", nou ja wel sterke ex-clubspelers, meededen, de eerste
prijs won .... Waar kan dat nog?
Dan waren daar ook nog de "De Sugar Daddy's" = Wouter (Remmerswaal) en zijn vriendjes, allen
collega-universiteitsonderzoekers van suikers, "We Lusten Je Rauw", oef! (een strijdbaar team dus,
met jeugdige talenten, dat vijfde werd) en de FC Knudde, een nogal misleidende naam voor een team
dat uiteindelijk vierde werd. Waren we bevreesd geweest dat de transfer van Hans ons ernstig zou
verzwakken, dan bleek dit geenszins het geval; Sjors Bruggink en David Poka "rose to the occasion"
werden met respectievelijk 3 en 4 bordpunten uit 6 de ruggengraat van ons team. Sjors won bijv.
heel knap in tijdnood een dubbeltoreneindspel tegen Van Dijk. De dreiging van promotie tot dame
bracht hier de winst. Ook was hij de enige van ons team die won van een van de latere kampioenen.
David, op zijn beurt haalde de meeste punten binnen .
Eerstebordspeler Hans de Haan weerde
zich kranig, maar had het natuurlijk zwaar
tegen de grote kanonnen. Zo moest hij
het bijv. opnemen tegen I.M. Stafan
Bekker en de ons welbekende Frans
Vreugdenhil uit het Westland. Hevig
verzet bleek tegen Bekker "net niet"
voldoende, maar tegen Frans legde hij
een Hippo (nijlpaardverdediging) op het
bord. Wit kwam hier niet voorbij en Hans
besliste met een flitsende tegenaanval de
partij... In de laatste ronde deelde hij, na hevige strijd met wisselende kansen, het punt met onze
eigenste wedstrijdleider Wouter Remmerswaal.

Schrijver dezes had weer een van die dagen .... Remise tegen Dominique Nierop en daarna een te
optimistische aanval inclusief paardoffer tegen Van der Leij, die verzandde in diens taaie verdediging;
verlies. Van Wermeskerken greep deze keer naar de Caro-Kann, maar dat mocht niet baten, winst
dus, en tegen de sterke speler van Schaakmat Westland gaf ik op terwijl het theoretisch remise was
....Een leerzaam eindspel met ongelijke lopers en twee pionnen minder waarbij de laatste h-pion op
de verkeerde kleur moest promoveren. Dat had ik wel gezien, maar in tijdnood kwam het niet in me
op dat ik mijn loper rustig voor die andere pion kon geven .... Zo bleef het bij 2 ½ punt.
In de tweede ronde hadden we een bye; dat leverde twee gratis wedstrijdpunten op en een
overheerlijk broodje in het zonnetje, (nou ja, zonnekracht 5, smeren noodzakelijk volgens de tv.) dat
ik deelde met een kraaiachtige .... Drankjes en voedsel overigens ruimschoots aanwezig.
Onze onvolprezen voorzitter Hans
Coenders speelde ook een paar
memorabele partijen. Zo versloeg hij Eric
Alvares, uitkomend voor SHTV, in een
partij waar hij wel een dubbelpion
opliep, maar als compensatie ook een
vrijer stukkenspel kreeg. Dit gaf de
doorslag. Tegen de Flevo-boys, flink uit
de kluiten gewassen jongens inderdaad,
liet hij zich niet intimideren. Bij een grote
stukkenruil had hij beter gerekend dan
zijn “zwaargewichtige” tegenstander en kwam zo een paard voor. Genoeg voor de winst dus. Hij was
ook de enige HSV-er, als ik het wel heb, die met zijn team, met als captain Melchior Vesters, in de
prijzen viel. Toch weer goed voor een paar liter benzine, of .... bier in deze tijden van inflatie. Verder
speelde Van Dijk in zijn team twee keer remise en won een partij. Eric Alvares scoorde "3 of 2 of 2 ½
punt" uit 6 en Wouter werd de topscorer van onze club met 4 winstpartijen en 2 remises. Geregeld
bezoeker van HSV Jan van der Meer deed ook weer eens een toernooi en scoorde 3 uit 6.
Voor de statistiek tenslotte: HSV eindigde op een gedeelde negende plaats. Er werd verloren van FC
de Vandalen (1 - 3), Lierse (1 ½ tegen 2 ½), Haeghe Ooievaar 1 (1 - 3), gelijkgespeeld tegen Schaakmat
Westland(!) en gewonnen van Haeghe Ooievaar 2 (3 - 1) en de Sugar Daddy's (3 ½ tegen ½)
Als u het lezen van deze lap tekst tot hier volgehouden heeft, dan nog dit: Het toernooi was in de
vertrouwde handen van o.a. Dominique, wedstrijdleider Louis Wulffers en opperspreekstalmeesteres
en gastvrouw(!) Michelle de Liefde en nog andere leden van Haeghe Ooievaar, weer prima
georganiseerd! Moe, maar voldaan reden we na afloop van een bovenal gezellige schaakdag weer
huiswaarts. Ook tijdens de terugreis wist Hans gelukkig weer alle met zelfmoordneigingen behepte
fietsers en scootertjes vakkundig te ontwijken, al deden er een paar echt hun best ....
Sjaak van As

