
Vandaag eerste ronde ChessLooks Open. Eigenlijk de eerste echte ‘gewone’ clubavond. Iedereen was 
vrij dus alle partijen konden gelijktijdig gespeeld worden. Een mooi begin. Na een kort woordje uitleg 
van onze tornooileider begonnen de partijen, stipt om 20 uur. Nog nooit in onze prille geschiedenis is 
het zo stil en ernstig geweest in ons clublokaal…

Bij Staf-Rudi stond er al na een tiental zetten 
een witte dame te blinken op h8… Rudi had zich 
compleet misspeeld in de opening en verloor al 
snel de kwaliteit en een pion. Wat overbleef was 
een pionnenruïne. Rudi bleef nog vechten voor 
wat hij waard was, slaagde daar ook veel langer in 
dan gedacht, maar moest zich toch bij het onver-
mijdelijke neerleggen: 1-0.

Willy-Kevin was een wat vreemde partij om te 
volgen. Willy trok volop in het offensief, wist een 
pionnetje te veroveren, maar speelde dan een  
positioneel mindere zet (d5?). Kevin won met  
accuraat spel de pion terug, overzag daarna echter 
de beste voortzetting waarna de partij in een  
billijke remise eindigde. 

Rado-Louis was lang een gelijkopgaande partij. Er kwam een stelling met tegenovergestelde rokades 
op het bord. Rado trok op de koningsvleugel ten aanval maar Louis wist zich lange tijd goed te verde-

digen en gelijke tred te houden. Toen de zwart-
speler echter in het eindspel een vol stuk verloor 
was de partij beslist. Louis spartelde nog tegen, 
maar het verdict lag vast: 1-0.

Erik-Patrick dan. Zwart overzag na amper 7 zet-
ten al een eenvoudige combinatie, een moment 
van schaakblindheid. Met veel moeite kreeg hij 
de partij daarna nog richting een remise-achtig 
eindspel. Toen Erik na bijna drie uur spel remise 
voorstelde had Patrick geen enkele reden om te 
weigeren. Een zwakker paard en minder tijd op de 
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klok waren meer dan voldoende argumenten om het 
voorstel met beide handen aan te nemen. 

De verrassing van de avond kwam er in de partij 
Pierre-Jelle. Onze voorzitter speelde echt een dijk 
van een partij. Jelle, toch niet de eerste de beste met 
z’n 1949 elo, deed wat hij kon maar Pierre had een 
exceptionele avond en toverde de ene na de andere 
fijne zet uit z’n mouw. Met een magistrale aanval 
ontmantelde hij de zwarte koningsstelling en rondde 
hij de partij af: 1-0!

Een interessante avond die met enigste plaatselijke 
biertjes en een aantal hilarische KASK- en Noorder-
wijk-verhalen aan de toog afgesloten werd. Ook Stafs 
droge reactie (‘Staf, die papieren van het ChessLooks 
Open kunt ge boven uw bed hangen!’ Waarop Staf 
droog repliceerde ‘Nee jong, daar hangt al iets an-
ders’…) werd nog enkele keren herhaald. 
Op weg naar huis kwamen we nog een fietsende 
Marc Verstraeten tegen en die wist ons te vertellen 
dat de eerste partij in de WK-match Carlsen- 
Karjakin in remise geëindigd was. De schuivers…


