Jonas Hilwerda wint 4e Vanderveen nazomertoernooi Assen 2017
Door Sybrand Houtsma

Vrijdag 1 september was het weer zover: het (nu al
bijna) traditionele nazomertoernooi, als markering
tussen lange zomervakantie met de vele toernooien en
het schaakseizoen op de club. Vierenveertig schakers
meldden zich bij de speellocatie in de Buningzaal van
warenhuis Vanderveen, de sponsor van deze editie. In
een prachtige omgeving tussen de kunst van de
kunstuitleen speelden 11 viertallen in serene rust
natuurlijk om de winst in de groep, maar ook om een
FIDE-rating te krijgen of te verbeteren; het
nazomertoernooi geeft al enkele jaren als één van de weinige toernooien de uitslagen ook door aan
de FIDE, waardoor ook regionale spelers een internationale rating kunnen krijgen. Speciale eervolle
vermelding hierbij voor Wout Knol, die op het laatste moment bereid was om mee te spelen en zo 11
viertallen mogelijk te maken. Andere eervolle vermelding voor Martin van Velzen, die optrad als
scheidsrechter.
Beneden in het warenhuis werd door Sjoerd Homminga en Dick op een 4 bij 4 meter schaakbord een
demonstratiewedstrijd gespeeld.
In groep K in de eerste ronde was Tetske Hofstra voor Leon Niemeijer net een maatje te groot; Leon
is een half jaar lid van de schaakclub en doet nu al mee aan een echt schaaktoernooi! Huisschaker
Steven Klungel uit Haren won verrassend van Mila Bottema.

In de tweede ronde speelde
Steven tegen Leon. Hij had 2
pionnen tegen 1, maar maakte
ergens een foutje waardoor
het remise werd. Tetske en
Mila speelden een spannende
partij; Tetske won in het
eindspel.

In de laatste ronde verloor Mila van Leon; Mila vertelde naderhand dat zij sinds april schaakte, en
dan is haar deelname ineens een prachtige prestatie gezien hoe ze de partijen heeft gespeeld!
Tetske speelde remise tegen Steven, en dat is ook voor beiden een prachtig resultaat: Tetske won
hiermee groep K, en Steven, zoals gemeld huisschaker, werd tweede! Van harte gefeliciteerd beiden!

In groep J viel de eerste beslissing van het toernooi van de eerste ronde. Wilfred Jansen moest al snel
zijn meerdere erkennen in Remmelt Hofstra. De andere partij tussen Lyne Bruggink en Dylan
Torensma was daarentegen een echte seniorenpartij! Na maar liefst 3 uur spelen won Lyne de partij.
Een knappe prestatie van beide jeugdspelers.

In de tweede ronde haalde Wilfred zijn
eerste punt tegen Dylan; Lyne won van
Remmelt.
De laatste ronde bracht de ontknoping in
deze groep. Lyne won haar partij van
Wilfred, en werd daarmee met 3 uit 3
ongeslagen kampioen in deze groep! Nadat
Remmelt verrassend had verloren van
Dylan – hij stond in het middenspel beter –
hadden we in deze groep 3 tweede
plaatsen! Dus allen van harte gefeliciteerd
met je prijs!

In groep I speelde Ella Welling in de eerste ronde remise tegen Jan van der Berg. Jael Wierenga
speelde een lange partij tot na 11 uur tegen Wim Smit. Wim had 2 lichte stukken en 2 pionnen tegen
een toren, maar had veel tijd gebruikt. Wim maakte geen fouten, haalde een dame, maar verbruikte
veel tijd. Uiteindelijk werd Jael mat gezet met nog 17 seconden op de klok voor Wim!

In de tweede ronde revancheerde
Jael zich door te winnen van Ella.
Wim won van Jan.

In de derde ronde won Jael van Jan, hij was daarmee verzekerd van een prijs, al moest hij daar nog
even op wachten. Wim en Ella speelden een lange partij, waarin na 3 uur nog bijna alle stukken op
het bord stonden. De stelling bleef lange tijd gesloten, maar plots kon Wim een pionnetje opspelen
en een toren winnen. Daarmee won hij de partij en de groep met 3 uit 3. Jael veroverde de tweede
plaats.

In groep H speelde Assenaar Tinus Spriensma, die dit jaar weer eens van de partij was, remise tegen
Christian Torensma. Datzelfde deden Valerie Jansen en oud-Assenaar Tim Busscher.

In de tweede ronde overzag Valerie met
zwart de penning van pion g7 waardoor
haar toren op f6 niet gedekt stond. Tinus
maakte hier direct gebruik van, sloeg de
toren, maar gaf direct daarna de toren
terug. Remise was uiteindelijk het
gevolg.
Tim doorbrak alle remises in deze groep
door te winnen van Christian.

In de laatste ronde speelde Tim tegen oud-leermeester Tinus. Tinus bleek zijn werk goed gedaan te
hebben, want Tim won. Dat kon hij van zijn bucketlist afvinken meldde Tim . In ieder geval won Tim
daarmee de groep!
Valerie speelde haar derde remise dit toernooi, en werd daarmee tweede. Geheel tevreden was zij
niet, want ze had een paar partijen moeten winnen zei ze. Ondanks dat, allebei van harte
gefeliciteerd!

In groep G won de derde Hofstra van het toernooi, Tijmen, in de eerste ronde van Linet Boghossian,
die samen met haar broer aan het toernooi deelnam. Jaap Hettinga was te sterk voor Tony
Westermann.

Ronde twee bracht een snelle overwinning van Jaap op Tijmen, die een tussenschaakje overzag en
een dame verloor.
Tijmen won in de derde ronde van Tony Westermann. Hij was daarmee verzekerd van een prijs, maar
moest afwachten wat Linet tegen Jaap zou spelen. Linet stond goed nadat Jaap een stuk had
weggegeven, maar hij verweerde zich
vervolgens taai. Linet maakte het echter
fraai af.
Hier volgde 1. Pxc6, waarna na afruil van
een toren op d8 3. Lxa7+ volgde met
dameverlies voor zwart.

Hiermee werden Jaap en Tijmen gedeeld
eerste.

In groep F speelde Nils Neisingh, die uit Leidsche Rijn bij Utrecht de reis had gemaakt naar Assen, een
knappe remise tegen Cor van der Werff. Menno Keizer won in een pionneneindspel met loper van
Marc Norden.
In de tweede ronde kon Cor het niet bolwerken tegen Menno, die daarmee met 2 uit 2 in de groep
aan de leiding kwam. Nils won van Marc.

In de derde ronde mocht Marc na 11 zetten een stuk incasseren tegen Cor. Dit leidde snel daarna tot
de winst. Nils speelde gelijk tegen Menno. Menno werd hiermee eerste, en kan daarmee terugkijken
op een mooi debuut in het nazomertoernooi. Nils mocht de tweede prijs meenemen naar Leidsche
Rijn.

Groep E was een Asser onderonsje. Maarten Hoolsema – bekend om zijn initiatiefrijke schaak en
vooral met wit een gevreesd tegenstander – offerde zich met zwart een toegang tot de witte
koningsstelling van Jan Boer en trok de partij naar zich toe. Wout Knol en Gerard Voorintholt
speelden remise.

In de tweede ronde miste Jan met wit tegen Wout
een penning, waardoor hij zijn dame verloor
tegen een stuk. Na een stukoffer van Wout werd
de druk op Jan zijn koning opgevoerd over de elijn; uiteindelijk resulteerde dit in mat op e1.
Maarten speelde met wit tegen Gerard. In het
middenspel werd afgewikkeld naar een eindspel
met ongelijke lopers en een dame, waarbij Gerard
een pionnetje meer had. Een remiseaanbod van
Maarten werd dan ook door Gerard afgeslagen.
Helaas voor hem overzag hij een trucje, waardoor
Maarten de loper veroverde en daarmee de partij.
In de laatste ronde speelde Maarten gelijk tegen
Wout Knol. Maarten veroverde daarmee de
eerste plaats, en Wout de tweede.
Jan en Gerard vochten nog een lange partij uit om
de eer; ergens miste Jan met zwart een
mogelijkheid om zijn pion naar de overkant te brengen en kon Gerard deze blokken met zijn koning.
Gerard pakte vervolgens het initiatief en liep met de zijn pionnen naar de overkant waarna mat
onafwendbaar was.

In groep D won Leo Spaans tegen de ratingverhouding in van Jeroen Bottema. Kenneth Muller, die
sterk in kracht is toegenomen afgelopen jaar, won van Writser Cleveringa.

In de tweede ronde nam Writser
revanche op Jeroen Bottema. Jeroen
meende een dame weg te geven zo
meldde hij, maar bij nadere inspectie
bleek dat een uitgestelde dameruil te
zijn.
Kenneth had met zwart een moeilijk
eindspel met een kwaliteit minder
tegen Leo. Hiermee kon Kenneth zijn
eigen pion niet handhaven, en met
toren en pion tegen loper won Leo de
partij.

In de derde ronde verloor Jeroen van Kenneth. Het is niet Jeroens toernooi. Leo won de laatste partij
van Writser, en pakte daarmee met 3 uit 3 de groepswinst. Kenneth werd verdienstelijk tweede.

Groep C speelde Henk Seijen met zwart tegen Hans Smit. Hans won vroeg in de wedstrijd een stuk
tegen een pion, deed daar later nog een pionnetje bij. Toen die pionnen van Henk begonnen te lopen
werd het nog bijzonder spannend. Hans wist de pionnenmuur tegen te houden. Na een spannende
tijdsnood wist Hans zijn pion te promoveren en won de partij. Wahe Boghossian speelde in de
tweede ronde tegen Assenaar Gertjan Haan. Na ruim drie uur strijd werd de vrede hier getekend
nadat Gertjan een licht overwicht niet in voordeel had kunnen ombuigen.
Wahe en Henk speelden een partij die lang met
wederzijdse kansen in evenwicht bleef. In
tijdnood werd tot remise besloten.
Hans had een overwegende stelling tegen
Gertjan. Hij wist met een mooi trucje de
stelling van Gertjan open te breken en een
toren te veroveren, maar bij het natellen van
de punten bleek de stelling materieel toch in
evenwicht met twee lichte stukken tegen een
toren en een pion. Uiteindelijk werd tot remise
besloten, waarbij beide tegenstanders het
erover eens waren dat Gerjan daar het meest
tevreden mee mocht zijn.
Wahe speelde in de laatste ronde tegen Hans. Dit werd remise. Gertjan speelde eveneens remise
tegen Henk. Een zeer gelijkwaardige groep, waarin 5 van de 6 partijen in remise eindigden. De winst
van Hans op Henk in de eerste ronde bracht hem daarmee op de eerste plaats; Gertjan en Wahe
deelden de tweede prijs.

In groep B was in de eerste ronde Ronald Ritsema te sterk voor Damian van den Hoff. Tycho Bruggink
speelde een lange partij tegen Joop Hummel. Die partij ging gelijk op; toen Joop twee torens en een
pion ruilde tegen een dame ontstond een spannend eindspel. Met een trucje in de tijdnoodfase won
Tycho de partij.
In de tweede ronde speelde Tycho tegen
Damian. Een pionnenwedloop eindigde gelijk en
nadat twee kale koningen overbleven werd het
halfje genoteerd.
Ronald speelde tegen Joop. Ergens ging het mis
in de stelling van Joop; Ronald werd daarmee
ongedeeld koploper met 2 uit 2.

In de slotronde speelde Tycho tegen Ronald. Na
precies 1 zet bood Ronald remise aan; dit werd
geaccepteerd door Tycho. Ronald won hiermee de groep, Tycho werd tweede.
Joop en Damian maakten er wel een wedstrijd van. Joop had met wit een mooie aanval met 3
stukken op een pion op e6. Toen daarmee alle stukken van zwart gebonden waren liep hij met de hpion naar de overkant. Joop won uiteindelijk de partij.

In groep A wordt de strijd om de toernooiwinst gestreden. Titelverdediger Jan Baljé was door
privéverplichtingen verhinderd, en dus waren er 4 kroonpretendenten die om de toernooiwinst
gingen strijden. De eerste beslissing in de eerste ronde viel rond half 11. Pieter Tromp speelde met
zwart tegen Andries Mellema. Andries had zoals gebruikelijk veel tijd geïnvesteerd in de partij en nog
een kwartiertje op de klok tegen Pieter 50 minuten. Toch werd tot remise besloten; Andries had een
sterk paard op d5 die zwart er niet fatsoenlijk weg kon krijgen.
Jonas Hilwerda speelde met wit tegen Joris Leertouwer. Materieel gelijk, maar de stukken van Jonas
werkten net even wat beter samen. Met vaste hand bracht hij een pion naar voren waardoor de
koning van Joris steeds meer in de verdrukking kwam. Dit werd uiteindelijk noodlottig.

In de tweede ronde speelde Joris met zwart
tegen Pieter. Pieter liet een toren op de
tweede rij toe, en dit leidde tot voor hem
onaangename consequenties.
Andries speelde met wit tegen Jonas.
Andries wist initiatief te krijgen, had het
loperpaar tegen 2 paarden. Maar zijn
opgeschoven pionnen op de e-lijn en h-lijn
leidden niet tot ernstig gevaar doordat Jonas
zijn dame op g5 kon positioneren, volgens
Jonas het keerpunt in de partij. Een
zenuwslopende tijdnoodfase volgde waarin
Jonas aan het langste eind trok.

In de slotronde speelde Jonas met wit tegen Pieter. Jonas kwam een pionnetje voor, maar had wel
een triple-pion. Na ruim een uur werd tot remise besloten. Jonas werd daarmee verdiend
toernooiwinnaar van het 4e Vanderveen nazomertoernooi Assen 2017! Van harte gefeliciteerd Jonas!
De andere partij in de groep van Andries tegen Joris werd tot het laatst uitgevochten. Om kwart over
6 won Andries in wederzijds tijdnood, en verdiende daarmee de tweede prijs.
Al met al kunnen we terugkijken op een mooi toernooi in een prachtige ambiance van de
kunstuitleen in het centrum van de stad.

