
Zilveren Toren 2004

RONDE 1 Westerlo 3 - SKOG: 3-1 verslag
RONDE 2 SKOG Bye
RONDE 3 OUDE GOD - Borgerhout 3
RONDE 4 Paul Van Herck - SKOG: 3-1 verslag
RONDE 5 SKOG - Brasschaat 2
RONDE 6 Moretus 1 - SKOG
RONDE 7 SKOG - Beveren 1
RONDE 8 Deurne 3 - SKOG
RONDE 9 SKOG - TSM2
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Westerlo 3 - Oude-God 1: 3-1
Wat op papier een makkelijke opdracht leek, draaide uit in een onverwachte nederlaag.
Op bord 1 stelde Roger zich met zwart naar gewoonte behoudend op. Een iets te optimistische damezet kostte hem vlak na de opening echter een pion. Roger nam risico's om
compensatie te vinden met een koningsaanval, maar zijn tegenstander viel beslissend met dame en toren op de voorlaatste rij binnen.
Op bord 4 speelde Jan Viaene tegen een jonge speler, die de Skandinavische opening goed bleek te beheersen. Dat leverde hem overwegend spel op. Toen Jan bovendien een stuk
liet instaan, was de partij voorbij.
Op bord 2 haalde Jan T'Sas nog eens het Morragambiet boven. Zijn tegenstander reageerde niet te best, probeerde op een vesting aan te sturen, maar met enkele goede
manoeuvres rijfde Jan de kwaliteit winnen... om ze meteen terug te offeren voor een mataanval. Zwart wist dat wel te verhinderen, maar het kostte hem vrij verrassend de dame.
Op bord 3 moest Max proberen de bordjes alsnog gelijk te hangen. Dat scheen ook te lukken. Max speelde de opening (een Siciliaan) goed en won een piion. Later in het
middenspel gaf hij die pion weer af in ruil voor een beslissende koningsaanval. Wit leek mat te gaan en wou opgeven, maar zag toen een dameschijnoffer met pionverlies, dat Max
jammer genoeg had overzien. Zijn tegenstander maakte in het eindspel geen fouten meer.
 
Conclusie: dinsdag zal het iets beter moeten.
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SK Paul Van Herck - SK Oude-God: 3-1
 
Marc Dutreeuw - Jan T'Sas    1-0
Emanuel Nieto - Richard Nyberg    1-0
Tom De Gent - Max Sayovits    0.5-0.5
Patrick Van de Perre - Ghislain Vancoppenolle    0.5-0.5
 
SK Paul Van Herck kwam op de twee hoogste borden sterk op, met IM Marc Dutreeuw (2383) en Emanuel Nieto (2244). Daarmee lieten ze andere 2200-plussers thuis. Een geluk
voor ons, want anders had een 4-0 nederlaag moeilijk te vermijden geweest. En toch. Zowel Max als Ghislain kwamen goed uit de opening. Max wist een klein voordeel niet te
verzilveren, de stelling werd dichtgeschoven en het werd remise. Ghislain had wel ruimtevoordeel, liet zwart het loperpaar voor een sterk centrum, maar zwart had genoeg
tegenspel voor het halve punt. Richard overblufte zijn tegenstander in de opening en kwam met grote winstkansen in het eindspel van paard + toren tegen loper + toren. Zijn twee
verbonden vrijpionnen op de damevleugel leken doorslaggevend. Tot Richard blunderde en zijn paard verloor. Een gemiste kans. Op bord 1 verdedigde Jan zich met het
drierijensysteem in het Siciliaans. Wit vond niet onmiddellijk een goede doorbraak in het centrum, wat tot gelaveer leidde in het middenspel. Toen zwart zijn kans schoon zag om
d5 te spelen en het initiatief over te nemen, bleek wit verder te hebben gekeken. Zwarts stukken bleken niet op de goede velden te staan. Jan liet dan maar een pion pakken voor
actief spel, maar was even later verplicht de dames te ruilen. En toen was het liedje uit.
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