
Zilveren Toren 2005

Uitslagen, standen, statistieken (website Merksem) van reeks 2A (SKOG I) en reeks 3A (SKOG II)

Ploeg 1 Ploeg 2

R1: vr 14 jan Borgerhout 2 - SKOG 1: 0-4 SKOG 2 BYE
verslag

R2: di 18 jan SKOG 1 - Westerlo 2: 2,5-1,5
R2: ma 17 jan KASK 1 - SKOG 2: 2-2

verslag

R3: vr 28 jan Moretus 1 - SKOG 1: 3,5-0,5
verslag

R3: di 25 jan SKOG 2 - Turnhout 2: 2,5-1,5

R4: di 8 feb SKOG 1 - Moretus 2: 3,5-0,5 SKOG 2 - St-Anneke: 0,5-3,5

R5: vr 18 feb TSM 2 - SKOG 1: 1-3 Brasschaat 7 -SKOG 2: 1,5-2,5

R6: vr 25 feb Deurne 2 - SKOG 1: 1-3
R6: di 22 feb SKOG 2 - Beveren 2: 2,5-1,5

R7: di 8 mrt SKOG 1 - Schoten 1: 2,5-1,5 SKOG 2 BYE

R8: vr 18 mrt Brasschaat 1 - SKOG 1: 0,5-3,5
R8: di 15 mrt SKOG 2 - Brasschaat 5: 3-1

R9: di 22 mrt SKOG 1 - Geel 2: 4-0
R9: vr 25 mrt Westerlo 4 - SKOG 2: 0-4
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Oude-God 1 heeft zijn start in de Zilveren Torencompetitie niet gemist. Een niet zo sterk opgekomen Borgerhout 2 (gemiddeld 1740 Elo) werd ingemaakt met 0-4! Hieronder een
kort verslag.
 
Jan
 
Bord 1: Roger liet gewillig dameruil toe, gaf zijn tegenstander even de indruk dat hij op voordeel stond, maar zette met zijn intussen gebruikelijke paardenmanoeuvers snel de partij
naar zijn hand. Wit speelde zonder een duidelijk plan, deed zichzelf een slechte loper aan en verloor een pion. Uiteindelijk kwam een pionneneindspel op het bord, dat zwart
makkelijk won.
 
Bord 2: Jan T koos met wit tegen de Siciliaanse verdediging nog eens voor het Morragambiet. Zwart reageerde met een koningsfianchetto, wat hem een tweede pion opleverde,
maar zijn achterstand in ontwikkeling werd daardoor zo groot, dat wit aan één goed berekende combinatie genoeg had om een toren te winnen en daarmee de partij.
 
Bord 3: Richard speelde een tamelijk gesloten partij waarin hij een pion won en zelf een belangrijke vrijpion kreeg in het centrum. In het paardeneindspel dirigeerde hij die pion
zonder veel aarzelen naar waar hij thuishoort, nl. de onderste rij. Zijn tegenstander zag de bui hangen, moest nog een tweede pion inleveren en hield het dan maar voor bekeken.
 
Bord 4:  Ghislain haalde met wit geen direct voordeel uit de opening, maar zwart wist het evenwicht niet te bewaren. Toen wit een kwaliteit won, zag het er even naar uit dat zwart
goede compensatie kreeg, o.a. door een gedekte vrijpion, het loperpaar en de verzwakte witte koningsstelling. Wit kroop echter niet in de verdediging, dubbelde zijn torens op de
d-lijn en speelde op een mataanval, die ten slotte doorsloeg.
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Deze ontmoeting is uitgedraaid op een afstraffing. En hoewel een 2-2 echt wel verdiend had geweest en alle spelers ervoor geknokt hebben, bleek het Eloverschil te groot en was
het geluk niet aan onze zijde.
 
Jef kreeg van Tuur Bruyneels een loperoffer tegen op de koningsvleugel, dat heel waarschijnlijk niet correct was. Jef had de weerlegging in de hand, maar liet ten slotte een toren
te veel binnenvallen en moest opgeven.
 
Jan V speelde Henri Van Damme positioneel weg, maar op het beslissende moment miste hij wat doortastendheid. De stelling ging dicht en een moment van onoplettendheid kostte
Jan een kwaliteit en daarmee de partij.
 
Ricky had heel de partij lang het initiatief tegen Bart Slachmuylders. Hij creëerde een ver opgerukte vrijpion op de damevleugel, maar na dameruil stonden er ook ongelijke lopers
op het bord en dat was geforceerd remise.
 
Jan T kreeg in de Catalaanse Opening van Gery Derop een koningsaanval over zich, maar deed de juiste verdedigende zetten. Er kwam een eindspel met enkel de zware stukken
op het bord. Remise was het logische resultaat, maar met 2,5-0,5 op de bordjes zag zwart zich gedwongen om op winst te spelen. Twee pionoffers joegen de vijandelijke koning
naar het midden van het bord, maar mat zat er net niet in. In plaats van tevreden te zijn met eeuwig schaak, probeerde zwart ijzer met handen te breken en liep uiteindelijk zelf op
een counter.
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Rond 20:00 uur kwamen we aan in het lokaal van KASK.  Toen iedereen voor zijn bord ging zitten, was al snel duidelijk dat we een zware avond tegemoet gingen.  Met
ongeveer 200 tot 300 punten minder op elk bord leek een 3-1 overwinning van KASK niet uit de lucht gegrepen.  Een overzicht van de borden:
 
 
Bord 1: Leo Boeye – Erik Cools: 0,5 – 0,5
 
Leo speelde het systeem Ph3 – f3 – g3 - Pf2 – enz. … Een op het eerste zicht vreemde variant, maar niet zo evident om als zwartspeler te profiteren van de wits "trage"
openingskeuze.  Erik ving alle dreigingen mooi op en zette zelf een tegenaanval in op de witte koning.  In een eindstelling met 1 pluspion en enkele zetten voor de 1ste
tijdscontrole stelde Erik remise voor.
 
Bord 2: Wim Cools – Mike Van den Abbeele: 0,5 – 0,5
 
Ik kreeg een Tarrasch variant op het bord waarbij al snel de centrumpionnen geruild werden.  Ook daarna verdwenen de 2 lopers en de 2 torens van het bord waardoor
we in een eindspel terecht kwamen met ieders nog 2 paarden en 1 dame.  Ook deze laatste verdwenen van het bord en mijn tegenstander bood remise.
 
Bord3: Frank Schrickx – Ghislain Van Coppenolle: 1 – 0
 
Ghislain had lange tijd – materieel gezien – een gelijke stelling tot hij op een gegeven moment besliste om – toegevend aan zijn temperamnet (zo vertelde hij later) -
een stukoffer te doen op de witte koningsstelling.  Zijn aanval kwam niet door en enige tijd later moest hij opgeven.
 
 
Bord 4: Jan Bongaerts – Maurice Engelaer: 1 - 0
 
Jan verloor in de late opening een pion maar kreeg hiervoor wel compensatie.  Met een zwarte koning die uit noodzaak in het centrum bleef staan en een fraaie
combinatie wist hij de zwarte dame te veroveren.  Zover liet zijn tegenstander het niet komen en na een kleine 20 zetten was de buit binnen voor Jan.
 
En zo keerden we met een 2 – 2 huiswaarts; iets waar we vooraf zeker voor wilde tekenen!
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Zilveren Toren 2005: Reeks 2A - eindstand op 25/03/2005

 

Rang Clubnr Clubnaam BP MP AFG #
 

1 130 Moretus 1 30 17 0 9
2 132 Oude God 1 26.5 16 0 9
3 176 Westerlo 2 18.5 8 0 9
4 141 Schoten 1 17.5 9 0 9
5 166 TSM 2 17.5 8 0 9
6 109 Borgerhout 2 17.5 8 0 9
7 174 Brasschaat 1 15.5 9 0 9
8 135 Geel 2 13.5 7 0 9
9 130 Moretus 2 12.5 5 0 9
10 124 Deurne 2 11 3 0 9
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Zilveren Toren 2005: Reeks 3A - eindstand op 25/03/2005

 

Rang Clubnr Clubnaam BP MP AFG #
 

1 101 KASK 1 21 12 0 7
2 174 Brasschaat 7 17.5 9 0 7
3 132 Oude God 2 17 11 0 7
4 136 Sint-Anneke 1 16 9 0 7
5 121 Turnhout 2 13.5 7 0 7
6 128 Beveren 2 11 3 0 7
7 176 Westerlo 4 9.5 3 0 7
8 174 Brasschaat 5 6.5 2 0 7
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