Het mysterie van de verdwenen klok
Als schaker kan het zijn dat je een pion verliest. Of zelfs een heel stuk. Of in het ergste geval: de dame. Maar kan het voorkomen dat je als schaker de klok ineens kwijt bent? Ook dat
kan. Het overkwam Kees van Hogeloon en Patrick Heijnen in de partij in de interne competitie van vorige week. In een bloedstollend spannende partij was Kees aan zet, deed na lang
nadenken zijn zet, wilde zijn klok indrukken en... verhip! Klok weg! Waar was dat ding
ineens gebleven? Wedstrijdleider Cees Buurman was de boel alvast gaan opruimen, had de
klokken bij elkaar gepakt en uitgezet (anders gaan de batterijen op) en had per vergissing
ook de klok van Kees en Patrick opgeruimd. Beiden wisten niet meer hoeveel tijd ze nog
hadden, maar de partij was al in de laatste fase beland en beiden waren in ieder geval nog zo
ver verwijderd van tijdnood dat die zeker geen rol zou kunnen hebben gaan spelen. Dus
speelden ze maar verder zonder klok.

Patrick Heijnen was tegen Kees van Hogeloon bezig aan een uitstekende partij. Kees wist
met wit geen moment voordeel te bereiken en Patrick kwam zelfs gewonnen te staan in het
toreneindspel. Maar in een eindspel kan één miniscuul zetje verkeerd meteen het verschil
uitmaken tussen winst en verlies en dat overkwam Patrick. Kees won daardoor toch nog de
partij.
Eerder op de avond wist Ben Seleski op fraaie wijze te winnen van Jan Konings. Ben (met
wit) viel met dame en toren binnen op de 7e rij en dat leverde damewinst en dus ook winst
van de partij op. Bij Cees Buurman en Cor Lazeroms bleef de stelling in evenwicht en dus
werd het remise.

Gerard Snoeijs zorgde voor de verrassing van de dag door Jan Rijkse te verslaan. Gerard
maakte uitstekend gebruik van de betere activiteit van zijn stukken en gaf Jan Rijkse met
een fraaie aanval de keus tussen mat en dameverlies. Jan koos geen van beide: hij gaf op.
Een indrukwekkende partij van Gerard Snoeijs, die almaar beter gaat spelen.

Ad Bruijns ontwikkelde in de opening zijn stukken sneller dan zijn tegenstander Hans Otten
en gebruikte dat voordeel voor een succesvolle aanval. Hans verloor kansloos.
Hans Otten zal niet heel erg gebaald hebben van de nederlaag tegen Ad Bruijns. Zijn week
kon niet meer kapot na een fraaie overwinning op Marvin Jacobs in het districtskampioenschap eerder die week. In de volgende stelling wist Hans (met zwart) heel slim een pion te
winnen.

Hans speelde hier 18...,Pc6xb4 en blijft na 19.a3xb4,Tc8xc3 een pion voor. Goed gezien,
maar eigenlijk is het in deze stelling niet eens de sterkste zet: 18...,Pxd4 19.Dxd4,Lf6 wint
een vol stuk. Hans zal er niet wakker van liggen. Hij won de partij nu ook eenvoudig, wel
geholpen door zijn tegenstander, die een tijdje later een volle toren wegblunderde.
In het districtskampioenschap won verder Ted van Eck van Thijs Matthijsse, verloor Patrick
Heijnen van Henry Groenveld, won Ben Seleski van Pierre Bol en verloor Gerard Snoeijs
van André van der Laar. Koplopers zijn Alik Tikranian en Ivo Kok met 3 uit 3, Ted van Eck
volgt in hun spoor met 2½ uit 3 en Hans Otten doet het met 2 uit 3 ook heel goed.

Schakers in actie tijdens het districtskampioenschap. Op het achterste bord Ted van Eck
(links) en Thijs Matthijsse

