Beste schakers,
Gisteravond speelde DBC voor de SGS-beker tegen Magnus. Helaas, DBC ligt er na 1 ronde gelijk al
uit, maar het was wel een spannende avond. Ben en Thijs wonnen hun partijen maar Manuel en Jan
S. verloren. Bij Jan was dat wel sneu want hij ging in betere stelling door zijn vlag. Bij 2-2 moet erg
gevluggerd worden. Hier wonnen Thijs en Manuel maar verloren Jan en Ben. Dan geldt dat de vierde
partij met reguliere speeltijd vervalt en dat was die van Ben. Dus ging Magnus door.
In de interne competitie waren vijf partijen. Henri en Bart maakten er een spannende slijtageslag van
maar uiteindelijk werd de vrede getekend. Joop deed gelukkig ook weer mee. Nolan en Bart staan nu
eerste en tweede, beide speelde al veel partijen, en Ron staat derde. Die speelde veel minder maar
scoorde wel veel beter.
Volgende week vrijdag speelt DBC2 thuis dus veel interne partijen want iedereen wil natuurlijk zien
hoe DBC2 zich weert met aan alle borden 100-150 ratingpunten meer bij de tegenstander.
Hartelijke groeten,
Bart
Beste DBC'ers,
Heel fijn dat we weer iedere week een verslag van de vrijdagavond krijgen door ons onvolprezen lid
Bart. Deze keer voel ik me echter wel genoodzaakt om iets recht te zetten.
Hieronder wordt het volgende medegedeeld: "Bij Jan was dat wel sneu want hij ging in betere
stelling door zijn vlag". Het was zeker sneu wat ik deed en het klopte ook dat ik een betere stelling
had, maar ik ging niet door mijn vlag. Ik had nog ruim vijf minuten dus om geen foutieve informatie
in ons DBC-archief op te slaan, zou ik graag deze zin willen aanpassen. Maar eerst de feiten.
Ik speelde gisteravond tegen IM Dharma Tjiam. Onze kersverse KNSB-directeur heeft een rating van
2385 en staat op positie 70 in Nederland. Mijn rating heeft afgelopen augustus het getal 1908 bereikt
en is daarmee iets lager. In Nederland bezet ik de 1921e plaats en het doet me deugd dat ik dit jaar
voor het eerst in de Top 2000 zou komen als wij als schakers mee zouden doen aan de NPO-lijst van
Radio 2.
Thijs had mij ingedeeld op bord 1 en ik speelde met zwart. Na de opening, waar ik vanaf de vierde zet
al in onbekend terrein kwam, kreeg ik de mogelijkheid om druk op zijn koning te zetten en ik speelde
alles foutloos. In het middenspel won ik een pion en na dameruil stond ik een gezonde pion voor. Ik
kon op alle manieren remise maken en wilde dat ook doen. Ik was best tevreden met een halfje
tegen een IM en in het teambelang zou het helemaal de juiste keuze zijn daar we in dat geval de
wedstrijd gewonnen hadden. Ik ging echter door en ik dacht een winnende variant te zien waarbij ik
mijn ratingdollars al zag blinken. Ook het team zou nog blijer met me zijn als we met 3-1 wonnen en
hier werd, in gedachten, nog lang over nagepraat. Kortom: ik zat in een groef en daar kon ik mezelf
vier zetten lang niet uittikken. Ik weet het nog van heel vroeger als een langspeelplaat bleef hangen
op Radio 2 tijdens de Top 2000: dat is erg irritant voor de discjockey maar zeker ook voor de
luisteraars. Het is duidelijk dat mijn luisteraars even niet zo blij met me zijn en daar heb ik alle begrip
voor. Zelf voel ik me ook miserabel en zou ik het liefst een week op een onbewoond eiland zitten en
alleen maar luisteren naar niks. Of ik kan luisteren naar nummer 1921 van de Top 2000 van 2016, het
zeer toepasselijke "Southern Man" van Neil Young. Op nummer 70 stond "Killing in the name" van
Rage Against the Machine waar ik dan weer andere gedachtes bij krijg.
Alsof zo'n partij nog niet genoeg was, lukte het mij ook om in de snelschaakpartij die volgde een
verkeerde koningszet te doen in het verre eindspel. De stelling was op dat moment totaal remise met

beide een witveldige loper en 5 pionnen. Ik hoefde wederom niets te doen maar ik kwam in een
groef en de rest kun je zelf invullen.
Daarmee werd het beide keren 2-2 in plaats van 2,5-1,5.
Ik zou Bart graag willen vragen om de zin aan te passen in: "Bij Jan was het erg irritant dat hij in een
groef terecht kwam en in een betere stelling totaal onverantwoord een kamikaze-actie uitvoerde
zodat hij verloor en zijn team liet vallen".
Dank jullie wel.
Hartelijke groet,
Jan

