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De Drechterland Derby 2019

Op maandagavond 28 oktober jl. heeft in de hal van het Huis der Gemeente de jaarlijkse uitwisseling tussen de
schaakverenigingen Torenhoog en Degoschalm/Revanche plaatsgevonden. 

Voorgaande jaren is De Drechterland Derby in het gemeentehuis gespeeld en dat waren zeer aangename en 
succesvolle evenementen. Het voorstel van de burgemeester om deze confrontatie hier jaarlijks te prolongeren
houden beide schaakclubs graag in stand. Nadat  de wedstrijden op sterkte waren ingedeeld, zaten vierentwintig 
spelers gereed om de degens met elkaar te kruisen. Vlak voordat de raadsvergadering begon, verrichtte de 
burgemeester op het eerste bord de openingszet (e2-e4), drukte de klok in en startte Pijl-snel de schaakmatch.

Torenhoog kwam al snel op ruime voorsprong. Maar naar gelang de match vorderde trok Degoschalm – met
een paar fraaie overwinningen op de eerste borden – de stand langzaam maar zeker gelijk. In de eindsprint
besliste Torenhoog, met overwinningen op de middelste borden, definitief de wedstrijd en kon de wisseltrofee
weer terug naar zijn vertrouwde plekje in de Hoogkarspelse prijzenkast. 

Op sommige borden speelden zich langdurige, taaie duels af met wisselende kansen. Er waren ook onverwachte
combinaties en mooi aanvalsspel, maar natuurlijk ging er ook wel eens wat mis. Een verliezer mompelde: ‘mijn
tegenstander bood remise aan, maar ik dacht nog iets leuks te zien; dacht diep na, dacht nog dieper na, vergat
mijn klok en ging door mijn vlag heen. Getverpillekes…‘. 
 

Nadat de kruitdampen waren opgetrokken; winst   remise  of verlies  was geïncasseerd, de vechtersbazen
uit elkaar waren getrokken en de handen waren geschud, werd de balans opgemaakt. De eindstand is geworden;
Degoschalm/Revanche - Torenhoog 4 - 8. De onderlinge stand na twaalf edities is nu: 6-6. 
Na de match werden er nog enige partijen deels geanalyseerd en hebben we nagenoten van de geboden
gastvrijheid. De welwillende medewerking van het gemeentehuispersoneel om zo’n leuke avond op deze wijze
mogelijk te maken, is door alle aanwezigen wederom zeer op prijs gesteld.

Wij hebben er allemaal volop van genoten en het aanwezige publiek heeft dingen gezien die ze niet voor
mogelijk hielden. Lid worden van een schaakvereniging is een gezonde, geestelijke investering. Eén avond per
week (op maandagavond is er toch niks op de televisie) het brein een keer in de hoogste versnelling zetten is
een aanrader en een prettige en gezellige afleiding. Daar komt nog bij;

Schaken is een vriendelijke sport
…want wij hebben nog nooit iemand met een blessure naar huis moeten brengen…

 

De gespeelde partijen zijn:

Rik Slaman - Bas Doodeman 0-1 Ed Hornick – Piet Bakker            1-0      Piet Sinnige – Leo v.d. Zwaard     1-0
Frits Greuter – Bert Jongsma 1-0 George Tadrous – Paul Deken     0-1      Harrie Kors – Hans Morsink          0-1
Erik Piet – Jim Wittebol  0-1 Leo Neeft – Bernard Koops         1-0      Joost Reus – Koos Schipper        1-0
Gerard Broersen – Rick Molenaar 1-0 Nico Reus  – Renzo Snel            0-1      Hille Meijer– Nico Kors        1-0
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