Oegstgeest ’80 handhaaft zich in tweede klasse KNSB door gelijk spel
tegen Zukertort 2 uit Amstelveen
Afgelopen zaterdag was het erop of eronder voor het eerste achttal. Er waren twee
scenario’s om niet te degraderen: òf winnen van Zukertort 2 (waarbij we ze zouden passeren
op de ranglijst) òf gelijkspelen of verliezen van ze, maar dan met niet meer dan 1 bordpunt
verschil met DSC 2 (waardoor we DSC 2 onder ons hielden). We besloten voor de winst te
gaan.
Na bijna 3 uur spelen viel pas de eerste beslissing: Duleen had in een b3-systeem al snel
drie stukken geruild, maar wist met zijn resterende stukken een gevaarlijke koningsaanval op
te zetten, die resulteerde in pionwinst. Met enkele subtiele zetten, gevolgd door een kleine
combinatie bracht hij het eerste punt binnen (1 – 0).
Joop had in zijn lijfopening actief gespeeld en zijn tegenstander met veel oprukkende
pionnen ingesnoerd. Deze wist zich echter toch los te wurmen, waarna er voor Joop weinig
reden was om een remise-aanbod te weigeren (1½ - ½).
Fred had in een Siciliaanse Draak geen duidelijk voordeel weten te krijgen en kreeg een
gevaarlijke aanval op zijn 0-0-0 stelling te verduren. Hij wikkelde af naar een dubbel toren
eindspel met een pion minder, maar meer activiteit, maar kon de winst, die er achteraf wel
ergens heeft ingezeten, achter het bord niet vinden. Remise dus (2 – 1).
Evert beantwoordde in het Geweigerd Damegambiet een doorbraak door het centrum met
een actie op de damevleugel, maar nam in een gelijke stelling teveel risico. Zijn dadendrang
werkte als een boemerang en in enkele zetten verloor hij have en goed (2 – 2).
Dick kreeg een gevaarlijk pionoffer voorgeschoteld, waarin hij zelfs voor zijn doen zeeën van
tijd verbruikte. Hij leek achter elkaar te verliezen, maar wist met kunst en vliegwerk op
wonderbaarlijke wijze een min of meer gelijke stelling over te houden. In tijdnood ging hij
toch weer in de fout en verspeelde hij twee pionnen. Dit bleek op de lange duur toch teveel
van het goede (2 – 3).
Wat was de stand van zaken rond 16:45 uur:
Nebojsa had in een Rossolimo urenlang geploeterd om in een D+2T+L middenspel voordeel
te krijgen en bleek uiteindelijk toch een pion te hebben gewonnen. De winst zou echter nog
wel wat geduld eisen.
Gert-Michiel wist in een Catalaan wit een geïsoleerde d-pion te bezorgen, maar kreeg verder
geen duidelijk voordeel. Door een loper-schijnoffer op h5 verloor hij een pion, de toekomst
zag er hierna somber voor hem uit.
Gideon wist na eindeloos manoeuvreren in een c3-Siciliaan een kwaliteit te veroveren op zijn
geroutineerde tegenstandster, maar de winst was nog ver weg.
Op dat moment hoorden wij telefonisch, dat onze degradatieconcurrent DSC 2 met 3 - 2
achter stond bij Santpoort, maar dat ze tenminste nog een zeer slecht staande partij gingen
verliezen. Dit betekende, dat DSC 2 nooit meer zou kunnen winnen. Het werd tijd onze
knopen te tellen: zowel Zukertort 2 als wij zouden tevreden zijn met een einduitslag van 4 - 4.
Na overleg gaf de tegenstander van Nebojsa op en werden de (slechtere) partij van GertMichiel en de (betere) partij van Gideon beide remise gegeven (4 – 4).
Hiermee was het tweede klasseschap van de KNSB weer voor een jaar veilig gesteld.
Ed Noordijk

Gedetailleerde uitslag wedstrijd laatste ronde:
Oegstgeest '80

Zukertort Amstelveen 2

4–4

Nebojsa Nikolic
2326
Fred Slingerland
2335
Gert-Michiel de Niet
2191
Piket, J.J. (Joop)
2127
Evert Leeuwenburgh 2016
Duleen van Gunsteren 2006
Gideon van der Bent 1885
Dick van den Berg
1794

Jonathan Tan
Bram ter Schegget
Paul-Peter Theulings
Jan Helsloot
Jeroen Schoonackers
Michiel Harmsen
Esther de Kleuver
Wim Moene

2194
2149
2091
2019
2025
1992
2024
2152

1-0
½-½
½-½
½-½
0-1
1-0
½-½
0-1

Gemiddelde Rating:

Gemiddelde Rating:

2081

2085

Individuele scores eerste achttal over het gehele seizoen:
Fred Slingerland
7 uit 9
78%
Nebojsa Nikolic
6 uit 9
67%
Gert-Michiel de Niet
4,5 uit 9
50%
Joop Piket
3 uit 5
60%
Evert Leeuwenburgh
3 uit 9
33%
Duleen van Gunsteren
5 uit 7
71%
Gideon v.d. Bent
2,5 uit 8
31%
Wilfried Binnendijk
0 uit 6
0%
Invallers:
Johan Boots
Ed Wagemans
Wessel Volders
Dick v.d. Berg
Jan Brandt
Ed Noordijk

0,5 uit 2
0 uit 2
0,5 uit 2
0 uit 1
0 uit 2
0 uit 1

25%
0%
25%
0%
0%
0%

Fred, Nebojsa en Joop hebben het aan de hoge borden goed gedaan. Duleen had een
uitstekend seizoen en is inmiddels boven de 2000 gestegen. Hij is een goede aanvulling in
het eerste achttal. De invallers hebben samen weinig punten aangeleverd.
Eindstand Klasse 2C KNSB
Stad
1. LSG 2
2. Messemaker 1847
3. De Wijker Toren
4. DD
5. Santpoort
6. Zukertort 2
7. Schaakmat Westland
8. Oegstgeest ’80
9. DSC 2
10. S. Landau

Leiden
Gouda
Wijk aan Zee
Den Haag
Santpoort
Amstelveen
De Lier
Oegstgeest
Delft
Axel

Matchpunten
14
13
12
12
12
8
7
6
5
1

LSG 2 kampioen. DSC 2 en S. Landau gedegradeerd

Bordpunten
44
42
43
41.5
39
30.5
32
32
30
26

