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Het eerste bekerteam van HSP/Veendam is een stap verder in het behouden van de NOSBO beker.. 

D.A.C. werd gedecideerd met 3-1 geklopt. Van tevoren wisten we dat deze ploeg alleen een lastige 

tegenstander zou kunnen zijn als het de top vier kon opstellen. Dat bleek niet het geval: op de 

borden 2 en 3 moesten invallers worden ingezet. In verband met de Valentijn kinderdisco in de 

Dukdalf werd er gespeeld in de commissiekamer van het raadhuis. Een prachtige ambiance. Serene 

rust en alle voorzieningen zeer nabij. Plus dat mobiele telefoons aan mogen blijven vermits zij in de 

nabijgelegen griffie-kamer worden neergelegd. Niemand had een vrouw op bevallen of een wacht 

dienst te draaien, dus de telefoons bleven uit. De bord-loting gaf DAC wit aan het eerste bord en 

daarmede werd Vincent weer het goudhaantje en Peter een beetje de pineut. Vincent heeft een zware 

witte plus in de kleurbalans van dit seizoen en Peter een flinke zwarte. De overwinning kwam 

regelmatig tot stand. Bernard was het eerste klaar. Dat lag vooral aan zijn tegenstander. Die nam 

heel weinig bedenktijd. Hij legde mij ook uit hoe dat komt: “Ik denk maar één zet vooruit en dan 

kost het niet veel moeite te kiezen uit de mogelijkheden”.  Bernard gebruikte veel tijd om de 

Hollandse verdediging te kraken. Het drukpunt was e6, tot welker verdediging een loper was 

veroordeeld. Bernard opende een tweede front op de damevleugel waardoor hij veld e5 vrij kreeg 

voor zijn paard. Zwart verdedigde zich dynamisch en toen Bernard het paard naar g4 bracht ter 

ondersteuning van koning-dreigingen, kwam ook de wat gammele witte damevleugel constructie 

bloot te liggen. Toen dameruil onvermijdelijk werd en het materiaal langzaam decimeerde, werd 

remise gegeven. Op het analyse bord werd later nog wel een mooie laat middenspel winst-variant 

gevonden, doch dat beschouwen we maar als mosterd na de maaltijd. Wiebe speelde Boedapester, 

net zo solide als de beroemde NZH-tramstellen uit de jaren twintig met die naam. Wit, als invaller 

zich bewust van zijn positie, hield het bij voorzichtig spel met stukken op de goede velden. 

Gedachtig “wie het onderste uit de kan wil, kan de deksel op zijn neus krijgen”, besloot Wiebe een 

wandelingetje te maken naar de borden 1 en 2 en hij zag dat het goed was. Het remise aanbod kon 

worden aangenomen. Op bord 2 meende Vincent te weten dat ook zijn tegenstander invaller was, 

maar was op zijn hoede. Een Siciliaan met e5, slaan op f6 met terugnemen door de pion, en na b5 

het koningspaard ver van stal op a3 werd opmerkelijk toen Le7 werd gespeeld. Hebben we hier een 

echte kenner?  Vincent trok er veel tijd voor uit om de stelling volledig te doorgronden en zag dat 

zwart wel heel weinig kon. De koning moest in het midden blijven, lopers konden nauwelijks actief 

worden en de torens waren slechts simpele verdedigers. Er waren twee basis-plannen tot 

ondermijning. Grote druk op de c-lijn via toren a1-c1 of pionwinstdreiging dan wel een 

kwaliteitsoffer na toren f1-d1. Vincent koos voor het laatste. Toen zwart de sterkste verdediging 

miste (Lg5), werd de stelling via combinaties en afruil volledig gesloopt, waarna een simpel 

toreneindspel restte met 2 gezonde pionnen meer. Het siert zwart dat hij zich dat niet meer liet 

bewijzen. Peter had te maken met een Franse afruilvariant met als derde zet Le3. De isolani d5 is 

het lastige element in de stelling. Peter haalde met Dd6 een mogelijke penning van paard f6 er uit 

en kon opgelucht adem halen toen wit niet koos voor het sterke Lf4 (met een gedwongen Pa6 als 

resultaat, waarna zwart op de damevleugel niet lekker staat. De druk die Peter over diagonaal op f2 

kon uitoefenen baarde wit veel zorgen. Dat leverde verkrampt spel op, een kolfje naar de hand van 

Peter. Eerst kreeg hij ruimtelijk overwicht, dan volgden de penningen, en tenslotte het snoepen van 

een pionnetje. Zo heb ik het vaak gezien gebeuren, ook als lijdend voorwerp. Een machtige toren 

werd  gedirigeerd naar de tweede lijn en zowaar daar hadden we weer druk op f2. De tweede toren 

werd vernuftig ingezet als lijnen-breker en het was voorbij. Wit hielp nog een handje mee via 

koning g1-f1, maar dat was meer een versnelde executie. De stelling was al verloren.             

Competitieleider Bart Romijn blijft of laat op, of hij staat vroeg op: de volgende ochtend was de 

loting voor de halve finale al geschied. Het is Oostermoer geworden, in een uitwedstrijd. 

In de andere halve finale ontvangt Hoogeveen, Sissa 3. 


