Revius de nummer 2 van Nederland!
Verslag NK Schoolschaken
Op 12 januari 2018 reden Arne, Wiggert en Lennart Pols, Jurian Wildemans en meneer van
de Velde naar Wijk aan Zee. Een team met twee debutanten en wetend dat sterke
tegenstand ons wachtte. De doelstelling om te proberen derde te worden vonden we
eigenlijk té ambitieus van onszelf. Maar het liep heel anders…….

We begonnen met een Rotterdams onderonsje tegen het Erasmiaans Gymnasium. Het
leverde 4 lang gelijk opgaande partijen op. Alleen Jurian stond al snel onder druk door een
minder ontwikkelde stelling.
Arne mocht als eerste het genoegen smaken dat zijn tegenstander de koning omlegde.
Daarna volgde toch Jurian, die als debutant geen plankenkoorts had! Hij kwam een paard
voor, gaf dat pardoes terug, maar wist uiteindelijk toch te winnen. Lennart hield langs stand,
maar moest in zijn tegenstander zijn meerdere erkennen. Wiggert pakte het laatste punt door
in een bizar eindspel, wat het hele dagprogramma van de organisatie in de war gooide, een
koning-dame tegen koning- toren eindspel te winnen. Een verrassende 3-1 winst en een
mooi begin.
De tweede ronde, die door de partij van Wiggert veel te laat begon, wachtte de gedoodverfde
titelkandidaat: topsport Talentschool Groningen. Met de bekende gebroeders van Foreest in
de gelederen. Eén ervan mag zich al grootmeester noemen. De stand werd een spiegelbeeld
van de eerste ronde. Lennart pakte een mooi punt en de rest verloor zonder al teveel kansen
gehad te hebben.
De volgende ronde was het Theresia Lyceum de
tegenstander. Een school met een al jaren goed
presterend team. Opnieuw was het onze debutant
Lennart die het eerste punt pakte in een mooie
partij. Daarna volgde de rest met mooie overwinningen.
Alleen Arne moest zijn tegenstander een remise
toestaan. Een sensationele 3,5-0,5 overwinning was
een feit! Waar we vooraf de ambitieuze doelstelling om
te vechten voor de derde plek gesteld hadden, konden
we zelfs al gaan dromen van een tweede of zelfs
misschien wel eerste plaats.

Dan moest wel met 4-0 afgerekend worden met het team van de
Passie uit Wierden, want dat hadden de andere teams tot nu toe ook
gedaan. Het strijdplan was om rustig de fout van de tegenstander af
te wachten en dan toe te slaan. En dat tactische plan werd perfect
uitgevoerd. Ook deze 4-0 overwinning werd probleemloos binnen
gehaald.
Waar we dan weer geen rekening mee gehouden hadden was dat
het Theresia Lyceum met 4-0 zou winnen van het Gymnasium
Apeldoorn. En zo werd de tussenstand met nog één ronde te gaan:
Topsport Talentschool Groningen, Theresia Lyceum en ons Revius
gezamenlijk aan kop met 11,5 punt gevolgd door het Gymnasium
Apeldoorn met 9 punten.
In de slotronde stonden de volgende thrillers op het programma: Revius - Gymnasium
Apeldoorn en Topsport Talentschool Groningen –Theresia Lyceum. Al snel was Arne klaar
en was het eerste punt binnen. Groningen rolde het Theresia echter eenvoudig op met 3-1
en in de wetenschap dat matchpunten voor bordpunten gaan was de eerste plaats buiten
bereik, maar de tweede plaats daarentegen kon ons vrijwel niet meer ontgaan. Uiteindelijk
wonnen ook Wiggert en Lennart hun partijen, zodat we in bordpunten zelfs gelijk eindigden
met de winnaar Groningen maar in matchpunten helaas tekort kwamen.
Een hele verdienstelijke en onverwachte tweede plek! Te danken aan het solide en
beheerste spel van onze spelers. Onze debutant Lennart Pols won zelfs de bordprijs als
beste speler aan bord 4 en ook Jurian Wildemans deed het met 3 uit 5 uitstekend!

