Carlo in Hastings
25 Dec 2007
Overmorgen vertrek ik, naar Hastings. De Thalys heb ik al wel eens genomen, maar de
Eurostar nog nooit. Benieuwd hoe die +35 km door de Kanaaltunnel verlopen, snel denk ik,
tegen die HST snelheid. Het tornooi van Hastings dateert geloof ik uit 1895 en zou daarmee
het oudste nog bestaande schaaktornooi ter wereld moeten zijn. Dat wil niet zeggen, Jan
Viaene, dat deelnemers ook 90-plus moeten zijn om toegelaten te worden ! Zolang je het
inschrijvingsgeld maar betaalt, 28 pound per tornooi, mag je meespelen ! Een paraplu zal ik
naar ik op de weerberichten verneem meer dan nodig hebben, maar een bolhoed vind ik
helaas in geen enkele kast.
Je mag zelfs kiezen in welk tornooi je meespeelt. Er is het hoofdtornooi van 28 dec tot 6 jan,
er is een ochtendtornooi van 28 dec tot 1 jan, en er is een namiddagtornooi van 28 dec tot 1
jan. Ik speel in beide laatste tornooien mee, het hoofdtornooi met 11 hotelovernachtingen
vind ik wat duur (ik wil in 2008 nog wel extra een of twee keer “uitvliegen”), mijn eerste heet
Christmas Morning Tournament en begint 5 keer om 9.30h, het andere Christmas Afternoon
Tournament om 14.15h, ook 5 keer, krak dezelfde dagen, van vrijdag 28 Dec tot en met Di 1
Jan. Die twee tornooien hebben in principe niets met elkaar te maken, ze hebben elk hun
eigen deelnemersveld hoewel er natuurlijk, zoals ikzelf, deelnemers zijn die in de twee
tornooien meedoen. En dus zou het zelfs kunnen dat je in de loop van het tornooi … twee
keer tegen dezelfde gast moet spelen. Als ik het allemaal goed gelezen heb zouden ze groepen
maken van zowat 16 spelers rondom je eigen Elo, over 5 ronden, Zwitsers. Een heerlijke
formule, veel leuker dan die ene grote groep die dan Zwitsers als een gekke jojo gepaard
wordt van +500 elo tegen -500 elo de ronde erna. Met die groepsformule van 16 man kan je
theoretisch je tornooi winnen, maar even goed als laatste eindigen, naar gelang van wat de
engelse elo van +/- 1827 elo voorstelt (95% van de deelnemers zijn Engelsen), en van de
vorm van de dag.
De enige andere Belgen die in Hastings meespelen zijn Vadim Malakhatko (2603 en hoogste
rating van het hoofdtornooi) en zijn madame Anna Zozulia (2347) die samen zowat elk
belangrijk tornooi in Europa afschuimen (ik schreef eerst afdweilen, maar ik zie ‘onze’ Anna
dat nog niet zo direct doen en bij schuim denk ik aan Venus en al de rest, vandaar), en onlangs
samen ergens nog 2500 euro wonnen, goed gewerkt ! Aan hun namen te zien komen ze uit
Ukraïne, en ze spelen interclub voor Bredene, maar ik denk dat ze hier ook ergens wonen,
sinds kort opereren ze toch beide onder ‘BEL’ en ook in Wijk aan Zee volgende maand zullen
ze van de partij zijn.
Je speelt dus twee partijen per dag. Die van ’s morgens is korter dan die van ’s namiddags.
Om 9.30h begin je aan een tempo van 40 zetten op 100’, gevolgd door 20’ KO. Om 14.15h
speel je een tempo van de Belgische Interclub, tot 20.15h max. Het lijkt me dat ik me om
diverse redenen ’s namiddags meer op mijn gemak zal voelen. Stel je voor : op
nieuwjaarsdag om 9.30h aan een schaakpartij beginnen! Waarbij je je dan nog moet haasten
om niet door je vlag te gaan !! Die Engelsen zijn wel goed gek, of zijn wij het, die daarop
ingaan ? Wat moet ik de avond voor die marteling verzinnen ? Een réveillon die om 00.30h
in mijn hotelbed eindigt ?? Misschien. Ik bid de hemel dat ik dan niet mee aan kop sta. Het
zou zonde zijn, en onrechtvaardig.

Wat zijn de prijzen ? In elke groep van 16 man zijn er vier prijzen. 120 pound, 75 pound en
50 pound en dan nog een ratingprijs van 30 pound. Een echtgenote van mij heeft eens bij haar
vrienden in +/-1985 publiekelijk verklaard dat ik in een ‘sport’ zat waarbij ze de
wereldkampioen het loon betaalden van de trainer van de tenniskampioen. Ik hakkelde nog
ongeriefd van woorden, toen. Ik heb mijn pounds deze week gekocht aan 1,428 euro. Die
ratingprijs is me overigens niet helemaal duidelijk, in een gesloten groep, daarover later meer.
Als ik bij de eerste drie eindig heb ik meer dan mijn inschrijvingsgeld terug gewonnen, ik kan
hier warempel nog schatrijk worden ook !
Maar ik ga natuurlijk niet voor het geld, ik ga voor de eer van het Vaderland (Vl of B je mag
het tegenwoordig van mij zelf invullen), voor het Avontuur, voor de Roem, voor de Kick,
voor de Zoektocht naar die ene onsterfelijke Partij, en vooral omdat ik het haat om op de
laatste dag van het jaar alleen in mijn kot te zitten. Waarom dachten jullie soms dat ik vorig
jaar naar Lienz ben getrokken, voordien naar Aschach an der Donau en het jaar voordien naar
Travemünde ? Misschien heb ik me ditmaal vergist. Robert Schuermans vertelde me dat
Hastings in de winter zijn hotelkamers en zijn speelzalen niet warm krijgt. Drie duffelcoats
meenemen is een minimum. Ik zal maar aannemen dat dit geschiedenis is (ik verblijf, niet te
vergeten, in 1066 Country), en dat de beschaving ondertussen zelfs tot in dit diepe zuiden van
Engeland (the far South) is doorgedrongen.
Wat moet ik mij bij dit hele aankomende grapje voorstellen ? Ik heb, hoop ik, een leuk
hotelletje geboekt, 15 kamers groot, dus geen Hilton, Savoy of Ritz, maar gezellig onder ons
voor een min of meer bescheiden Antwerpse gepensioneerde, echter en helaas op deze tijd
van het jaar zonder de obligate hortensia’s aan de buitenkant van de vensterramen, een
treinreis die ik op het net kon vastleggen voor ‘een prikje’ (kwestie van er op tijd bij te zijn),
en een omgeving waar de schaaktraditie er in Martin’s Pale Ale beken van afloopt. En vooral
rust. Geen Nederlanders, West-Vlamingen of Walen, enkel een verdwaalde Ukraïner en zijn
madame, maar ik vermoed dat die mij rustig gaan laten betijen, nog steeds bekomend van het
feit dat hun nieuwe land zolang zonder regering heeft gezeten, en wij het nog steeds domweg
vertikken het onvermijdelijke eerste spoor van een normale, doodgewone gemiddelde
burgeroorlog te kennen te geven.
De reden dat ik nu al aan het schrijven ben, drie dagen voor het tornooi van start gaat, heeft te
maken met het feit dat we hier twee partijen per dag gaan spelen. In Lienz speelde ik maar 1
partij per dag, en had ‘bergen’ tijd. (Zie verslag in Skog website “Lienz”, een blz. of twintig
lang, ik heb ze niet geteld, je moet er een volledige regenachtige avond voor uittrekken). Met
dit systeem van 5 dagen na mekaar overwerken, is het twijfelachtig of ik nog veel kan
schrijven. Pascal raadde me aan om mijn laptop toch maar mee te nemen, hem ’s avonds vol
te schrijven, het ding telkens te kopiëren op de geheugenstick, en met die stick de dag nadien
naar de Internetwinkel te lopen (vlakbij, volgens het hotel) en de tekst daar door te sturen naar
Skog. De vraag stelt zich echter wanneer ? Als die internetwinkel ’s avonds open is, is het
goed, anders wordt het afhankelijk van mijn gespendeerde tijd achter het bord en die is
legendarisch lang. We zien wel, eventueel stuur ik alles pas door als ik terug thuis ben. ’s
Avonds schrijven zit er dik in, dat ben ik gewend in die situaties, daar ben ik graag mee bezig.
Ontspannen, en terug opladen voor de volgende clash. En thuiskomen, dat is reeds op de
avond van 2 januari 2008 !, en dat is ook al echt niet zo lang meer !
*
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Gisteren sloeg ik om 2h ’s middags de deur achter me dicht in Mortsel, maar ik kwam hier
aan in niet optimale omstandigheden. Zo ongeveer om half tien in plaats van om half acht.
Een menselijke fout zouden ze bij de verzekeringsmaatschappij zeggen na een aircrash, en ik
heb het dus bestaan om van die Eurostar in een verkeerd station uit te stappen. Het waait hier
stormkracht half oneindig, ik ben mijn wereldberoemde pet onderweg verloren, mijn
hotelkamer is niet echt helemaal een drama maar toch maar zus en zo, en dan heb ik vandaag
twee witpartijen nog verloren ook ! Je waant je in een roze wolk als je dit soort vakanties
boekt, maar ik ben dus doodmoe, met een sleur van een verkoudheid die hier zonder pet
alleen maar erger kan worden, het hotel is op een half uur stappen van de speelzaal, maar er
valt met dit weer niet te stappen, dat is dus taxi rijden want in het begin ken je de busritten
nog niet, het eten trekt hier in Engeland nog altijd op niets en is bovendien veel te duur, en het
hele verhaal doet me denken aan een boutade van een van mijn schoonbroers “toeristen
mankeren terecht altijd van alles, ze zijn slecht gehuisvest, slecht gekleed en slecht gevoed”.
Enfin, we zouden over schaken praten.
Mijn groep van vanochtend heeft spelers in Engelse ratings, te weten vanaf omgerekend 2136
tot 1680. Ze werken met iets zoals 154 voor mij, je moet dat vermenigvuldigen maal acht en
dan 600 bijtellen, dan kom je aan 1832, en dat is het dichtste dat die pipo’s bij mijn 1827
geraken.. Ik ben de 10e in de ranking van de 18, maar mijn eerste partij, met wit, was al direct
tegen die van 2136 (“192”), een Duitser dan nog wel. Onze groep is de hoogste groep van de
ochtendschaak, er zijn vier groepen. Herr Brustkern aus Berlin ging er met zwart agressief
bijzitten na 1.c4 Pc6 en er kwam 2.d4 d5 3.Pc3 dxc en nu ging Herr Doossche aus Mortsel er
agressief bijzitten met 4.d5 Pe5 5.Lf4 Pg6 6.Lg3 a6 7.e4. Hij geeft zijn pion terug 7..,e5
anders is er een risico van ontwikkelingsachterstand, 8.Lxc Ld6 9.Ld3 voorkomt f5 9..,Pf6
10.h3 h5 11.Pge2 h4 12.Lh2 Ph5 13.Dd2 Df6 14.Tf1 Phf4 15.PxP exf 16.f3 O-O 17.Lg1 en
wit recht zijn rug en denkt ik heb het ergste gehad. 17..,Ld7 18.0-0-0 Tfd8 19.Kb1 c5 20.dxc6
ep, bxc 21.Lc4 Le5
22.Ld4 ??
Als ik De2 speel heeft onze vriend het knap lastig. Na deze blunder is het direct uit 22..,Le6
23.LxL TxLd opgave.
Hoe kom je aan zo’n blunder ? Interessante psychologische vraag, want het is dus een
combinatie van vermoeidheid en verkoudheid, het besef van tegen iemand te spelen met 300
punten meer, de druk in het begin van de partij die je netjes kon omwentelen naar een gelijk
spel, maar reeds in een tweede aanvalsgolf plots te veel werd.
Die ochtend- en namiddaggroepen bestaan inderdaad uit opvallend veel oudere mensen, de
gewone mix van jong en oud zit in de Master’s groep die vanmiddag begon, van nu tot 6
januari, die begonnen met een accelerated swiss pairing en dat gaf vanaf vanmiddag (1e
ronde) al direct veel vuurwerk ! GM’s tegen IM’s en zo, de eerste ronde al. Er zijn 16
IGM’s, en dat is echt wel sterk. Anna heeft verloren, tegen IGM Conquest, Vadim was nog
bezig tegen een piepjong Duitserke (2370 !!) dat potvernobbelewietsje twee pionnen
voorstond, weliswaar een dubbele randpion..
Mijn namiddagpartij n° 1 , opnieuw met wit, was een zware teleurstelling. Ik ken die
Londonaar zijn rating nog niet, dat zal pas morgen zijn. Weer een van die partijen waarin
zeeën van tijd gestoken werd op zoek naar iets dat er niet was, spoken zien, je zenuwachtig
maken omdat de andere snel speelt en meer bij het bord van zijn zoontje ergens verderop staat
te supporteren dan bij zijn eigen stelling nadenkt. Tot je aan een moment komt dat je
overstretcht. En het niets wordt.

Diagram na 18..,Ta8
Wit Kg1 Db5 Ta1 Td1 Lc3 Pg2 pa4 b2 c4 d4 e3 f2 g3 h2
Zwart Kg8 De8 Tb8 Tf8 Lf6 Pa6 pa5 b6 c7 d6 e5 f5 g7 h7
Het paard op a6 staat daar al 7 zetten lang te lonken naar c5 en wit heeft goed gespeeld om dat
veld te controleren. Maar de inval op d7 voor een toren is een verlokking die te groot wordt,
wit kan er stom genoeg niet meer aan weerstaan. Na 19.DxD TaxD 20.dxe5 ?? dxe krijgt
zwart als geschenk veld c5 en daarna veld a4 en daarna veld b2 en daarna veld c4 en daarna
de partij. Opgave zet 27.
Tijdens de busrit naar het hotel zag ik borden onderweg met de melding dat Benazir Bhuto
vermoord is. Ja, drie jaar geleden in Travemünde kregen we de tsunami als treurnis over ons
heen, dit wordt een slechte gewoonte. Wat klagen wij hier dan.
Morgen beter, slechter kan niet, behalve als je nog eens twee keer zou verliezen.
Za 29 dec 2007
Vanochtend na het opstaan voelde ik me niet lekker. De verkoudheid blijft me parten spelen,
mijn thermometer die ik toch maar had meegebracht omdat ik thuis al voelde dat ik niet goed
was, gaf 37,1° aan, en ik vind dat een beetje verontrustend zo ’s morgens vroeg, als dat maar
goed afloopt.
Wit Rodrigo Ringor (“156” = +/- 1848) – CD (1827) 100’ voor 40 zetten, dan KO in 20’.
Gesloten spaans, Breyer variant 10.d4 Pbd7 11.Pbd2 Lb7 12.Lc2 Te8 13.Pf1 Lf8 14.Pg3 g6
15.Ld2 (6’) Lg7 (6’) 16.a4 c5 17.d5 c4 18.a5 Pc5 19.Le3 Dc7 20.Ph2 (21’) Lc8 (12’) Dat
was dus een snel onderonsje. Vanaf nu begint de partij pas. 21.Pg4 PxP 22.hxg De7 23.f3
Dh5 24.Kf2 Lh6 die gevaarlijke loper gaat er toch al af. 25.Dd2 (28’) LxL+(49’) 26.DxL De7
27.Th1 f6 28.Th3 Tf8 29.T1h1 Tf7 30.Dh6 (36’) Tg7 (69’) Net op tijd. Wat nu ? 31.Pf1? Pb7
32.Pe3 Pxa5 33.f4 exf 34.Dxf De5 35.Df3 (47’) Pb7 (81’) 36.Th6 Pc5 37.Te1! Dg5 Dreigde
er een paardzet naar f5 ? Ik vreesde van wel. 38.T1h1 Pd7 39.Db3 Pf8 40.Ld1 Ta7 41.Lf3
Hier staat die loper m.i. toch minder dreigend dan op c2, met een eventuele e4-e5. 41..,a5
42.g3 De5 43.Te1 De7 vanaf nu viel mijn vlag bij de eerste controle en had ik nog 19’ en een
klets, mijn tegenstrever had nog 41’, en het moest dus een beetje vooruit gaan. 44.Pc2 Dc7
45.Pd4 Dc5 46.Kg2 b4 47.Dh1 bxc 48.bxc Tb7 49.Tb1 TxT 50.DxT Tb7 51.Da2 Pd7 52.Pc6
Pe5 53.PxP 54.Dd3 Tb3 55.Dg5! Plots lichte paniek bij zwart. 55..,Dc7 56.Dd2 Db6 57.Dg5
Dc7 58.Th1! gaat nu resoluut op mijn vlag spelen. ..,Txc 59.Tf1 Tb3 60.Ld1 Tb2 Vanaf hier
heb ik het niet meer genoteerd, en rond de 70e/75e zet ben ik door mijn vlag gegaan, in een
eerlijk is eerlijk ondertussen slecht geworden stelling.
Dat gaf dus 0 op 2 in de ochtendsessie, dat wordt aartsmoeilijk om hier nog een 2 op 5 te
halen, wat ik feitelijk zou moeten. Dat was wel even balen, met die pion voor moest ik toch
beter hebben kunnen eindigen ? Maar dit soort KO-problemen moeten in de namiddagschaak
met zijn tempo van de interclub gelukkig toch beter op te vangen zijn ! Je zegt het, hier
haalden we zelfs de 40e zet niet !!
Wit : Daniel Gibbs (“147” = +/- 1776) – CD (1827) Tempo IC
1.d4 Pf6 2.Pf3 e6 3.c4 d5 4.Pc3 Lb4 De Ragosin. 5.Lg5 (11’) h6 (2’) 6.Lh4 g5 7.Lg3 Pe4
8.Dc2 Pc6 9.0-0-0 PxL 10.hxg(44’) LxP(16’) 11.bxc Zwart speelde dit op routine, wit moest
zoeken, vanaf nu wordt het anders. 11..,Df6 12.e4! Hier had ik enkel e3 verwacht en moest

zonodig de situatie zwaar gaan inschatten. 12..,Pe7 13.e5 Dg6 14.c5 is dat wegens de wet van
het centrum vastleggen voor je een flankaanval begint ? Zou kunnen. ..,Ld7 15.Pd2 (60’) 0-0
(54’) Langs de lange kant betrouwde ik het nog minder met dat vastgelegd centrum. 16.Ld3 f5
17.exf Txf6 en hier had ik een goed gevoel. Wat versterkt werd door het nu aangeboden
remisevoorstel 18.=Pf3
Ik weigerde het voorstel. Ik weigerde mijn eerste nul uit te vegen, en ging resoluut voor meer.
Misschien de kemel van de week, ik moet zeggen dat ik de grap met de paardvork niet heb
zien aankomen, misschien was ik te oppervlakkig bezig, en twee torens in die f-lijn
charmeerde me wel, dus …,Taf8 19.Pe5 Ik denk dat kan niet goed zijn, ..,Txf2 met een
lekkere aanval op de dame 20.Db3!(69’) Pf5(70’) Ik moet hier zodanig van slag geweest zijn
dat ik op mijn wedstrijdformulier opnieuw de zet 20..,Tf8 heb ingevuld, maar die toren stond
daar al, en ik voerde wel degelijk Pf5 uit. Wat me de kwal kostte, onvermijdelijk. Maar in een
eerste denkfase dacht ik dat ik zelfs moest opgeven. Mijn enige redding was dat als beloning
voor de kwal, de koning precies nog netjes uit de schaaklijn Db3-d5 ging waardoor ik toch op
g2 met de toren kon slaan, en ik voor de kwal nog een pion had. Je zal dit maar meemaken als
je drie nullen na elkaar gescoord hebt en zo even je eerste remiseaanbod koninklijk weigerde.
Vanaf nu begon het liedje in mijn hoofd te suizen ‘oh was ik maar bij moeder thuis gebleven”.
21.Pg4 Txg2 22.LxP TxL 23.Pxh+ Kf8 24.PxT exf 25.Dxb7(84’) Txa(97’). Hier flitste even
een droombeeld van Dxc7 Tc2+ KxT en La4+ wint de dame. 26.Da8+ Kf7 27.Dd8 Kg6
28.Kb1 Ta6 Wanhoop, en mijn tijd gaat er ook vandoor. 29.Th8 Le6 30.T1h1(105’) f4(112’)
Zwarte wanhoop, en dan maak je soms rare bokkensprongen, mijn tegenstander gaat het nu
eens helemaal verknallen, zoals je dat zelden of nooit hebt gezien, let op : 31.gxf Kf5 (sterke
koning!, gxf ging niet wegens Tg1+) 32.fxg Ke4 33.Tf1 Ke3 34.De8 Dxg mèt remiseaanbod
mijnentwege. Hij denkt hierover wat na, weigert, weer wat tijd minder voor hem. (wij hadden
alle twee nog 2’) 35.Te1+? Of hoe een schaakzet een slechte zet kan zijn. ..,Kd2
En hier gebeurt er iets heel vreemd. Hij is murw, volledig op, hij weet het niet meer, een
black out, een zwart gat, een totale paralyse. Hij denkt hier zijn laatste minuut volledig
voorbij, om dan in een volkomen knock out toestand ultiem nog 36.Dh5 te spelen remise ?
stamelend (“draw ?”), waarna ik de dame ruil en op dat moment zijn vlag valt. Erg, erg, een
ramp voor die jongen. Dit is niet wat je noemt academisch schaak, maar vechtschaak tot je er
zot van wordt, winnen in een totaal verloren positie, ongepast remise weigeren, enzovoort,
maar daar, daar doe je het natuurlijk echt voor, voor dit soort partijen, voor dit soort
overwinningen, voor dit soort drama.
Pfff. Mijn fysiek hield het, en na controle bleek zelfs dat mijn ochtendtemperatuur gedaald
was naar normale waarden. Waar een potje schaak van alles samen praktisch 8 uren werken
al niet goed voor is !
In het naar huis wandelen passeerde ik een Turkse tent, “Ali Baba” (ik dacht dat die een
Arabier was, geen Turk maar wie maalt daar nog om), waar ik wat kon eten. Het ding heette
“Tintin” en ze hadden behalve “Delicious Turkish Mezze”, “Greek, Turkish and Arabic
Music”, zelfs “Selection of Belgian beers & wines” !!!! (belgian wines ????) en ook “private
functions available”. Wat dit laatste betrof heb ik geen bijkomende informatie durven
vragen. Je moet de goden niet uitdagen ook al heb je net een van de vreemdste partijen uit je
lange carrière gewonnen. Maar ik heb toch lekker 2 Leffe’s gedronken, en in het hotel tappen
ze warempel Stella van ’t vat. 3 pound voor een grote pint ! Ik heb Pascal hier gesms’t om
hem te zeggen dat ik in die internetwinkel niet geraak overdag, en mijn verslag dus pas kan
sturen vanuit Mortsel, woensdagavond. Soit, ik neem aan dat alle Skoggers en andere
schakers deze feestdagen wel wat anders te doen hebben dan een verslag te lezen van een of
andere half verdwaalde penningmeester.

Eten en drinken is duur geworden in Engeland, vroeger was het hier zo goedkoop ! Nu betaal
je voor alles ongeveer dezelfde bedragen als bij ons, met dat verschil dat een pound
sterlingmuntstuk 57,60 frank kost en een euro 40,34 !! Dan ben je toch al snel die 43%
duurder als in het Belgiekske, en je zit hier dan nog zelfs niet in swinging London maar in
1066 Country, waar Londonaars wat buigend over neerkijken, onder meer omdat het openbaar
vervoer hier tamelijk marginaal georganiseerd is, morgenvroeg zondag moet ik een taxi
betalen, ofwel een half uur lopen, bergop. Een bus rijdt morgen niet voor half elf.
Gegarandeerd, dat wordt dus taxi, hij is al besteld.
Vadim had gisteren zijn partij nog verloren ! Die zet dat nog wel recht, die begint aan een
achtervolgingskoers, hij en zijn Anna wonnen vandaag vlotjes.
Ook in dat namiddagtornooi ben ik de 10e in de ranking, net als in de ochtendsessie. De beide
groepen zijn trouwens een beetje gelijk qua sterkte, alleen zijn er ’s namiddags maar drie
groepen, en ’s morgens vier. Ik zit telkens in de A-groep, en heb dus resp. 0 op 2 en 1 op 2.
Morgen twee keer wit, het zou een voordeel moeten zijn, maar gisteren was het dat dus zeker
niet.

Zo. 30 dec, 2007
Weer stond ik op met een 37,3° Ik maak me niet te ongerust, het is een verkoudheid, geen
griep.
Met mijn 0 op 2 kreeg ik een bye. We zijn met 18 spelers in het Ochtendtornooi, maar eentje
had een time out gevraagd, om naar de kerk te kunnen gaan. Maar hij was gisteren in het
namiddagtornooi gezegend geweest met een snel einde van zijn partij, en was gisterenavond
nog naar de kerkdienst kunnen gaan, waarna hij de bye ophief ! Dat is iets wat ik me niet
realiseerde op voorhand. Als ik thuis of ergens met alle deelnemers samen in een groot
Zwitsers systeem speel heb ik met mijn elo nooit een bye. Maar als je in een gesloten tornooi
speelt, met een beperkte groep, en je haalt 0 op 1 of 0 op 2, dan loop je een serieus risico als je
met oneven bent. Het zal je maar overkomen, als je uit het buitenland komt, en een hotel
betaalt.
CD (1827) – John Waterfield, Hereford (“164” = +/- 1912) Tempo 40 z in 100’ + 20’ KO
1.c4 g6 2.d4 Lg7 3.Pc3 d6 4.e4 e5 5.Le3 Pc6 6.Pge2
Hij houdt zijn koningspaard in de stal, maar waarom ?
6..,f5 !? Daarom.
Ik stond een beetje perplex moet ik zeggen, ik heb dit in mijn herinnering nog niet voorgehad,
zwart speelt eerst f5 dan Pf6 en wint daardoor enkele tempi, want normaal wordt het paard
rondgespeeld om daarna f5 te kunnen doorzetten. Ik vroeg de zwartspeler hierover uitleg na
de partij, en hij zegde me dat het theorie is, maar ik kende het dus niet. Weeral iets geleerd.
7.f3 Pf6 8.d5 Pe7 9.Dd2 0-0 10.0-0-0(14’) fxe(17’)
Correct gespeeld dacht ik, de f-pion doorschuiven maakt zijn loper g7 dood. Nu creërt hij
dreigingen.
11.Pxe Niet 11.fxe en veld g4 is onbewaakt. Maar nu komt natuurlijk
11..,Pf5 12.Lg5 bijna verplicht maar goed genoeg. ..,De8 13.PxP+ LxP 14.LxL TxL
15.h4(40’) Pg7(32’) 16.Pg3 Lf5 17.b3 Een zwarte dame op a4 is een beetje frightening, en ik
chose eggs voor my pound sterlings (invloed van de omgeving, ik begin in het Engels te
denken). ..,Df7 18.Dg5 c6 19.h5

Dit is natuurlijk knap een complexe stelling, hoe moet wit nu aanvallen, want hij staat toch
wel een ietsje actiever en dreigender, maar ik bak er in de aanval niets van. ..,cxd ! 20.h6 ?
(62’) Pe6 (55’) 21.Dd2 Pd4 22.PxL gxf ! Goede raad is duur, hier moest goed nagedacht
worden. 23.cxd! Tc8+ 24.Kb1 b5 Heb ik daar toch nog mijn kans ? 25.Da5 ! Dc7 26.=DxD
TxD hij weigert. 27.Ld3 Tf8 28.Tc1 Tfc8 29.TxT TxT 30.Th5! Deze had hij niet verwacht.
..,=Tf7 ½ - ½ en daarmee is mijn ochtendnul weg.
De namiddagpartij was van een ander kaliber. Lang, hard, ik werd er zodanig moe van dat ik
op het einde elke zet bij zijn coördinaten moest opzoeken om de zetten zonder fouten te
kunnen opschrijven. Er is een rating prijs, in elke groep, zoals gezegd. In beide groepen is dat
de beste speler onder 160 BCE, daar ben ik tweemaal bij met mijn 154 punten, ’s morgens
kan ik het vergeten, maar als ik vandaag goed presteer in de namiddag kom ik misschien voor
die ratingprijs in aanmerking.
Paul Kelly (“149” = +/- 1792) – CD (1827)
Spaans, Breyer variant, zelfde zetten als gisteren Za ochtend Tempo IC
12.a3 Te8 13.Pg5 Tf8 14.Pf3 c5 Die gaat toch niet denken zeker dat ik hiervoor uit Mortsel
naar hier kom, om nu al remise te schuiven ?? 15.Lc2 (16’) Te8 (6’) Snel genoeg. 16.Pf1 Lf8
17.Pg3 g6 18.b4
Hier begint de partij feitelijk, b4 kende ik niet en het lijkt me wat “committing”. 18.Tb1 is
waarschijnlijk het betere alternatief ? ..,exd 19.cxd Lg7 20.Tb1 Tc8 21.Lf4 Pf8 22.bxc dxc
23.d5 De juiste weg, hij het centrum, ik de flank.
..,P6d7 24.Dd2 ?!
24.e5 Pb6 25.d6 leek me een interessante voortzetting voor wit.
24..,Pb6 25.Ld3 (37’) c4 (47’) 26.Lc2 c3 Een verschrikking, gedekt door Lg7 en Tc8
27.Dc1 P8d7 28.a4 een fout in een mindere stelling ..,bxa 29.Lxa ? PxLa 30.TxL (46’)
Pac5 (65’) 31.TxP DxT en dat is een volledige kwal !
En nu ? Afmaken die handel. Niet zo simpel, blijkt. Wit gaat nu heel snel spelen, die heeft
niets meer te verliezen. 32.Dc2 Db5 33.Tb1 Dd3 34.Pe1 DxD 35.PxD (52’) Pd7 (88’) Ik
durfde de Pxe niet wegens d6, en laat hier waarschijnlijk een winst liggen. 36.f3 Le5 37.LxL
PxL 38.Tb3 Tc5 39.Pe2 Kf8 40.Kf2 (56’) T8c8 (103’) 41.Pd4 Ta5 42.Ke2 Ta2 43.f4 Pd7
44.e5 Tc5 45.d6 (61’) Pxe5 (124’) Ik werd die centrumpionnen meer dan beu, maar ik vrees
een beetje dat het niet de beste voortzetting is. 46.Tb8+ Kg7 47.fxe Txe5+ 48.Kd3 Td5
49.Kxc3 Wijs. Andere voortzetting kunnen tactisch weerlegd worden. ..,Txd6 50.Tb7 (70’)
Tf6 (128’) 51.Kb3 Ta5 52.g4 h5 53.Pe3 hxg 54.hxg Tf2 55.Ta7 Te5 (nog 39’) Gelukkig
had ik in het begin zo veel zetten kunnen spelen in weinig tijd, dit is zo gecompliceerd dat je
dit niet wil meemaken als je reeds een moeilijke openingsbehandeling had moeten
doorknauwen. 56.Pc2 a5 57.Kc4 Tg2 58.Pa3 Txg4
En nu, sta ik nu niet gewonnen ?
59.P3c2 g5 60.Td7 Tge4 61.Kd3 g4 62.Pc6 Te6 63.P2d4 Kg6
Een black out, oververmoeidheid zonder twijfel, ik merk gewoon niet dat het paard mijn toren
aanvalt. 64.PxT TxP En nu, blijft dit niet altijd nog gewonnen ?
65.Pxa g3 66.Td8! Kf5 67.Tg8 Tg6
Ik heb er bewust voor gekozen. Ik zag 67..,Kf4 niet winnen volgens mij, na 68.Pc4 en 69.Pe3
maar ik had het toch moeten proberen. Na de fout in de recente fase, was ik mijn
zelfvertrouwen wel kwijt, en wenste eigenlijk geen enkel risico meer te nemen om zelfs deze
partij nog te kunnen verliezen.
68.TxT fxg 69.Ke2 Kg4 70.Kf1 Kf3 71.Pc6 g5 72.Kg1 g2 73.Pe5 Kg3 74.Pf7 Remise

Lichtjes frustrerend natuurlijk, ik zal wel een aantal flagrante keren de winst gemist hebben,
maar gisteren stond ik verloren en won, dat is nu eenmaal het leven in een tornooi. 1,5 op 3
dat betekent dat ik mijn kansen in de Afternoon gaaf hou voor een ratingprijs.
Ik kocht hier vanavond een schaakboek in de boekenstand, “Kings, Commoners and Knaves”
van Edward Winter, de Winter die regelmatig te lezen valt in Chessbase, een dik boek van
400 blz., benieuwd of het interessant is.
Anna en Vadim hebben beiden ook vandaag gewonnen, ze staan nu met 2 op 3.

Ma 31 Dec, 2007
Nog 2 dagen, vier partijen and it’s all over. Vandaag St Silvester, een beetje een rare dag.
Wat ga ik vanavond doen ? Gewoon niets bijzonder, en om 11uur eens in de hotelbar een
pintje pakken, daar wat TV kijken, rustig weg, we zien wel.
Hoe zien de dagen er hier uit ? Nou, alleen maar schaken daar komt het eigenlijk wel op neer.
Half acht opstaan, klaarmaken, ontbijt, en de bus naar de speelzaal. Om half tien je
ochtendpartij, tot max. half twee. Dan lunch in het clubhouse, en om kwart na twee aanvang
van je namiddagpartij aan het IC tempo, max tot kwart na acht. Dan te voet terug naar het
hotel aan de zee, je computer opzetten en beginnen schrijven. Eenvoudig leven. Schaken tot
je er van droomt. Dat clubhouse is overigens een model van British style class, temidden van
een sportcomplex voor cricket, hockey en aanverwante sporten, en een sportzaal voor
binnensporten, waar het tornooi plaatsvindt. Ik moet zeggen dat de temperatuur in de
speelzaal en in het hotel zeer acceptabel is, niettegenstaande eerdere paniekberichten.
Vanochtend 4e partij
Martin Page (“148” = +/- 1784) – CD 1827
1.d4 Pf6 2.c4 e6 3.Pc3 d5 4.Lg5 c6 5.e3 Pbd7 6.Pf3 Da5 7.cxd Pxd 8.Dd2 Lb4
Cambridge Springs heet dit, uit 1924, niet ?
9.Tc1 P7b6 10.e4 (7’) PxP (16’) 11.bxc La3 12.Tb1 Ik verwachtte hier alleen maar Tc2,
kent netjes afgestofte Londonse Mr Page zijn C.Springs beter dan ik ? Het begint er op te
lijken.
..,0-0 13.Ld3 f6 Een beetje een raar idee, waar ik nog spijt van krijg. Maar ik vond dat ik
een eventuele terugtocht van de La3 moest kunnen veilig stellen, het paard b6 kunnen
rondspelen en eventueel ook Da5 terug naar c7 of d8 moest kunnen laten gaan.
14.Le3 e5 15.0-0 (22’) exd4 (41’) 16. Pxd Td8 ??
Mijn habituele ochtendblunder. Zoals zo dikwijls zag ik de verschrikkelijke gevolgen pas
nadat de zet uitgevoerd was en de tegenstander over de stelling nadenkt. Nooit, nooit speel ik
nog een tornooi ergens in de wereld, voor 14.00h
17.Pb3 Da4 18.Lc4+ DxL 19.DxT+ Kf7 20.LxP (34’) axb (53’) 21.Tbd1 Dxc3 22.Dc7+
Le7 23.Td8 Txa 24.TxL DxP 25.Dd7 (47’) Db2 (78’)
Ik moest opletten voor 26.De8+ Kd6 27.Dg8+ en mijn dame valt. Door de druk op de 7e rij
verhinder ik tenminste dat zijn tweede toren in het spel komt.
26.Tc7 De5 27.Txb7 Dxe4 28.Txb6 Tc2 Dit zag er voor me nog redelijk gunstig uit.
29.Tb8 De2 30.De8+ Ke6 31.Tb7 Kd6 32.Td7+ Opgave
Goed gespeeld van die mijnheer. Ik blijf in die ochtendsessie verweesd achter, met 0,5 op 4
en ik hoop dat ik morgen niet in een bye moet, dat we paar zijn.

In mijn verslag vorig jaar over Lienz schreef ik over die tweeslachtig lijkende Zwitserse
mevrouw die mij nogal wat journalistieke binnenpretjes bezorgde. De Zwitsers hebben ook
nu weer een jonge mevrouw in het hoofdtornooi afgevaardigd, die toch wel stof doet
opwaaien. Ze ziet er goed uit, nogal zwaar opgemaakt, met een ultrakorte mini-jurk, in
vermoed ik erg dure Zwitserse laarzen, en vandaag een décolleté die je op slag doet denken
aan de beste Sissi-films of French Cancan Toulouse-Lautrec’s. Ze stapt definitief af van het
saaie imago van schaak, en verleent het geheel een look die cool, modern, flashy en trendy
wordt, in navolging van enkele Russische en sommige andere babe’s. Haar naam : Alexandra
Wilson, WFM. Ik dacht och arme haar tegenstander, dat wordt een hell of a job om
geconcentreerd te blijven op de voorziene zaken, maar ze speelde tegen het Duitserke van
eerder in het verslag, IM Sebastian Bogner (2383) en die had daar blijkbaar nog allemaal niet
zo veel testosteronale problemen mee, want binnen een echt heel redelijke termijn had hij
schone Alexandra terug naar haar hotel gespeeld.
Vandaag moest ik in de namiddagsessie tegen een man uit Birmingham die slechts 113 punten
had, dat is omgerekend zowat 1500 elo, en die valt met die punten helemaal buiten de groep.
Toch had hij net als ik 1,5 op 3 gescoord, en stonden we beiden samen met iemand anders op
kop voor de ratingprijs voor de spelers beneden de 160 BCF. Dus wilde ik wel eens weten bij
de arbiter hoe het kwam dat die in onze groep terecht was gekomen, en het antwoord was
Brits flegma : hij heeft er blijkbaar voor betaald. Dus je mag een categorie hoger uitkomen
dan je ranking, als je maar extra betaalt.
Vooruit dan maar :
CD 1827 – Simon Killarney (“113” = +/- 1504)
1.c4 Pf6 2.Pc3 c5 3.g3 d5 4.cxd Pxd 5.Lg2 Pc7 6.Ld3 e5 7.Pf3 Pc6 8.0-0 Le7
Ziet er allemaal degelijk uit, niets nieuws onder de zon, de variant met Pc7 zie ik niet zo
dikwijls maar de partij moet echt nog beginnen. 9.b3 Leek me een doenbare voortzetting, de
loper vindt op de eigen diagonaal moeilijk een goed veld, en kan sterk opereren vanuit b2.
..,0-0 10.Lb2 (13’) f6 (16’) Ik had hier wel ..,f5 verwacht 11.Tc1 Ld7 En hier ..,Le6 want
nu gaapt er toch een gat op d5 ?
12.Pd2 Tc8 13.Pe4..,b6 14.Pc4 De markt aftasten. Het
lijkt wel een rodeo. ..,Le8 15.a3 Pb5 16.e3 Pd6 17.PexP LxP 18.Ld5+ Lf7 19.Df3 Pe7
20.Le4 (62’) Lb8 (59’) 21.Tfd1 b5 22.Pd2 Db6 23.De2 God, bijna had ik f5 niet zien komen
met stukverlies. ..,Tfd8 24.d4 Tijd voor business, wil ik die ratingprijs nog gaan halen. Ik
heb in de verte een ongedekt paard zien staan. 24..,dxc 25.exd Pg6 Simon zei na de partij
dat hij hier eigenlijk ..,Lg6 had willen en moeten spelen, maar dat weet ik zo nog niet, ik moet
al deze partijen nog in Fritz steken als ik dat al zou willen.
26.LxP LxL 27.dxe Lxe 28.LxL TxT 29.TxT Te8 30.Dg4 (103’) fxe (99’) 31.Tc8 Dd6
32.Pe4 De7 33.TxT+ LxT 34.Dc8 =Dd7 35.Geweigerd DxD, LxD 36.Pc5 Lc6 37.Kf1 Kf7
38.Ke2 g5 39.Ke3 h5 40.Pd3 Kf6 41.h4 gxh 42.gxh a5 43.=f4 Remise.
Ik kan hier in Engeland niet winnen, op acht partijen heb ik er welgeteld een gewonnen, die ik
glad verloren stond. Maar zeg nou zelf, deze Ier uit Birmingham met zijn 1500 elo’s speelt
zodanig goed, dat ik daar gewoon niet door geraak ! Spijtig voor mij, want hij en ik staan nu
gedeeld tweede met 2 op 4 achter Paul Kelly met 2,5 voor die ratingprijs van 30 pound (45
euro). Die niet-gewonnen gladgewonnen partij tegen Paul gaat me nog “geld” kosten !
Het Masters tornooi met 103 deelnemers (10 dagen) met zijn grootmeesters heeft enkele
bekende namen van Engelse spelers, niet een Nigel Short of Jon Speelman, maar toch wel
kleppers als IGM’s Mark Hebden (solo leider na vandaag met 3,5 op 4), Stuart Conquest en
Glenn Flear, en ook goodlooking Jovanka Houbka IM (2404).

Die Engelsen beleven hun schaak anders dan wij. Laat me dat proberen uit te leggen. Het is
een groot land, en soms is anderhalf uur naar en van je werk erg gewoon. Er is dan nog
weinig tijd om in clubverband een elo-partij te spelen, en de schaakclub is op haar beurt
dikwijls ook nog ver weg. Dus spelen die amateurs enkel tijdens de weekends, als dat al mag
van vrouwlief, of in hun vakanties. Enkele van die goed scorende collega’s van me uit die
beide groepen hadden naar eigen zeggen de laatste 12 maanden maar heel weinig activiteit
achter het bord tentoongespreid. Amazing ! Misschien zijn ze wel heel actief op het net ??
Anderzijds : Duitsland en Frankrijk zijn toch net even grote landen, is hun schaakcultuur dan
anders uitgebouwd ? Moet ik eens achteraan gaan.

Di 1 jan, 2008
Gelukkig Nieuwjaar iedereen die dit een van de eerstkomende dagen leest. Van kwart voor
twaalf in de bar beneden gezeten, en het vuurwerk op de BBC gezien, tezamen met 2 andere
hotelgasten, tot zowat 1 uur. Dan, zoals voorspeld : rustig gaan slapen.
Dit is beslist het meest merkwaardige moment in mijn leven om aan een officiële schaakpartij
te beginnen, op nieuwjaarsdag om 9.30h Ik neem een taxi, dubbele tarief want het is toch
een feestdag, kom aan op de playing venue, en verneem dat ik de onvermijdelijke bye
incasseer. Even slikken, maar ja als je laatst staat en je bent onpaar, dan is dat maar normaal.
Iemand van de C-groep was ook bye, en wij hebben dan samen wat partijtjes gespeeld. Mijn
eerste en enige ochtendtornooi tot dusverre in mijn leven, en beslist het allerlaatste, eindigt
hiermee dus in mineur op 0,5 op 4
Toen vernam ik dat ik na de middag gepaard was tegen het reekshoofd N° 1, een Spanjaard,
die had dan toch ook maar 2 op 4! Dat was ook al pech vond ik, want ik ging dus nog voor
die rating prijs. Maar goed, niets aan te doen, we zijn naar hier gegaan om er te komen, euh
pardon, we zijn naar hier gekomen om er voor te gaan.
1.CD (1827) – Carles Casas (“183” = +/- 2064)
1.d4 e6 2.c4 b6 3.Pc3 Lb7 Weer een die zijn koningspaard op stal houdt !
4.e4 Lb4
Ik moet zeggen dat ik dit niet goed ken, en speel na 8’ 5.Ld3 waarop zwart ..,f5 antwoordt.
Hij is in het voordeel geraakt, want blijkbaar op bekend terrein. OK dan maar, dan moet ik
het allemaal maar achter het bord vinden.
6.d5 (6.f3 fxe 7.fxe Dh4 8.g3 betrouwde ik wegens de open witte stelling niet, en ik wil die
Lb7 fnuiken), fxe 7.Lxe Dh4 8.De2 Pf6
9.Ld3 (9.Lf3 staat mijn Pg1 in de weg) 9..,0-0 10.Pf3 Dg4
Hier is het al moeilijk. Pion d5 staat drie keer aangevallen, na dxe komt Te8, ondertussen
kan er 2 keer geslagen worden op f3 met een dubbelpion, problemen zat. Ik vraag me te veel
af wat ik verkeerd gedaan heb in plaats van voort te analyseren.
11.Lg5 (41’) Pa6 ! (11..,exd 12.LxP TxL maar ik kan dit niet blijven overzien 11..,Dxg2
13.0-0-0 en ik probeer een K-aanval) Nu is Te8 gedekt door zijn spitsbroeder.
12.LxP (52’) TxL 13.De4 DxD ! (13..,Dh5 14.g4 13…,Dxg2 14.Dxh+ Kf8 15.Tg1)
14.LxD Pc5
Opgave. Ik had na 2,5 uur op amper een zet of tien genoeg afgezien. 0-1

Ik heb met Carles na de partij een paar pinten gepakt, hij Stella en ik Australische Foster’s. Ik
kan de Stella wel bij ons drinken. Hij zegde me dat hij met dit systeem al diverse keren
gewonnen heeft, en dat ik 9.Lf3 moet spelen i.p.v. Ld3 Dan opponeer je Lb7, je speelt dan
g3, Lg2 en ontwikkelt je paard. De sympathieke Catalaan vertelde aan omstanders dat ik niet
verloren had tegen hem maar tegen de theorieboeken ! Ik moet hem een kopie van dit rapport
e-mailen. Heeft geen belang zegt hij dat het in het Nederlands is, het gaat over schaak, ik
begrijp dat allemaal wel. Waar ik met alle respect wel een beetje aan twijfel, maar goed, ik
stuur hem dit verslag. Hij vond dat Catalonië en Vlaanderen veel analoog hebben.
Ik vind dit een rare partij. Zwart speelt iets Nimzo/Dame Indisch, met f5 op de
driepionnenstelling van wit, en wit zit in de problemen ?? Ik moet mijn verslagen eens
nazien, maar ik geloof dat dit de 2e of 3e keer is dat zwart zijn K-paard laattijdig ontwikkelt en
ik net daardoor in de problemen schijn te komen. Valt iets aan na te kijken, werk aan de
winkel met wit.
Dit tornooi zit er op.
Zullen we dan maar eens de analyse maken.
2,5 op 9 is natuurlijk schabouwelijk weinig, maar niet uniek. Ik heb die ervaring ook in
Nederland, in Duitsland en Frankrijk daarentegen niet. Het heeft met ons te hoge elo-niveau
te maken denk ik. Tegen gelijke elo’s in NL kan ik niet winnen, en nu blijkt dus in GB ook
niet, in D en F daarentegen wel. En in B sowieso. Volgens Carles is het niveau in Spanje
ook te hoog en is het precies daarom dat hij met zijn topseed position toch maar 3 op 5
scoorde.
De ochtendsessie met 0,5 op 4 is te vergeten. Doe ik dus nooit meer. Maar meer nog dan het
ochtendaspect is het te snelle tempo de boosdoener, het is een soort tempo van ons
bekertornooi, of vergelijkbaar met een 2h KO en daarin scoor ik niet, ook zelden in tornooien
bij ons.
De namiddagsessie met 2 op 5 is feitelijk een normale uitslag voor mijn ranking in de groep.
En dan nu het tornooi zelf : het valt me allemaal een beetje tegen.
Dat is harde taal, en dus een woordje uitleg.
Vooreerst de magere belangstelling. Er zijn hier voor het grootste Engelse tornooi maar 170
schakers bij mekaar, waarvan 100 in een Zwitsers systeem, die vanaf morgen de hele week
nog alleen verder doen, en 70 anderen in gesloten groepjes, die vandaag al gedaan hebben. In
die gesloten groepen was de hoogste elo iets van een 2175. Zelfs ik zat in die A reeksen.
Wat dat grote tornooi betreft, daarvan zijn er ongeveer 50% titeldragers. Dat is natuurlijk wel
heel veel, je hebt 16 IGM’s en nog een 30 andere titeldragers. Maar je hebt geen toppers !
Malakhatko is de hoogste rating, met zijn 2603 punten en zijn Belgisch vlaggetje naast het
bord. Dit is werkelijk voor Hastings, met alle respect voor mijn landgenoot, geen prestatie. Ik
begrijp dat je in een open tornooi geen wereldtoppers haalt als Shirov, Ivanchuk, Carlsen,
geen noem maar op. Ik twijfel of Malakhatko top 100 is, ik zou het moeten nazien maar ik
geloof het nooit. Je moet binnen 14 dagen (nog) eens gaan kijken in Wijk aan Zee. Nigel
Short speelt daar in de B-reeks, en is fier om er te mogen meedoen ! Van de top 10 spelers in
de wereld zijn er 8 aanwezig ! Het verschil is natuurlijk of je over open of gesloten tornooien
praat, en dus over hoeveel geld je gaat.
In de speelzaal van het clubhuis (een grote kale turnzaal met basketball ringen !), zijn er opzij
vier demonstratieborden voor de hoogste ontmoetingen. Die borden worden bediend door
dragers van wedstrijdformulieren, eentje per bord, die over en weer huppelen van speelbord

naar demonstratiebord om de demostukken manueel te veranderen, precies zoals vader De
Kaey dat vijftien jaar aan een stuk deed en zoals het nu nog altijd gebeurt tijdens de finale van
onze beker Adams destijds Stuer. Je houdt dit eigenlijk niet voor mogelijk, anno 2007,
pardon, 2008.
De hele stad Hastings ademt een verloren, vergane, achterhaalde illusie naar boven, nogal vuil
en kleurloos, met krakende hoteltrappen zonder lift, pluchen lobbyzetels met gebroken veren,
een pier waarvan je denkt nu zakt hij door zijn poten, een lunch à 5,50 p.st (8 euro) voor
verschrikkelijk slechte frieten met een frankfurter worst en mayonaise uit een duwpakje.
Als je weet in wat voor glamour en luxeconditie’s er vandaag gespeeld wordt in de nieuwe
topcentra zoals Antalya, Elista en Mumbai, dan weet je het wel.
Zeker weten dat dit tornooi grotere en grootse momenten heeft gekend, maar ik vrees dat het
zwaar op de retour is. Geschiedenis was het al. Dat het maar niet over en uit wordt.
Morgenochtend retour naar de Oude God, eens kijken of daar alles nog op zijn plaats staat .
Dan stuur ik dit rapportje door naar de Skog. Waar het thuishoort. In de elektronische
archieven.
Carlo.

