KNSB 7 Redemption
Het hoofdgevecht van KNSB 7 Redemption in de klasse 3H ging tussen de zwaargewichten
Voerendaal 2 en ’t Pionneke.
In 2016 vochten beide giganten om het kampioenschap, welke na een illegale trap onder de
gordel beslist werd op bordpunten in het voordeel van Voerendaal 2.
Hoe hoog zouden de emoties oplopen bij de beide partijen nu ze elkaar weer troffen?
Beide vechters traden aan op vrijwel volle kracht en dat beloofde al een prachtige match.
Daarnaast had Voerendaal 2 voor de tactiek gekozen om vol op de aanval te gaan en zijn troeven
in te zetten tegen de wat zwakkere punten in de verdediging van ’t Pionneke, daarbij echter ook
zijn eigen zwakkere punten blootstellend aan de krachtigste slagen van ’t Pionneke. Dit
vergrootte natuurlijk de kans op een K.O. bij een van de partijen.
Conform het reglement van de bond KNSB ging het gevecht over 8 ronden van 1 bord. Als na 8
ronden geen K.O. zou vallen, dan zou de wedstrijd beslist worden op bordpunten.
Hieronder volgen samenvattingen van de rondes:
Ronde 1
Voerendaal 2 komt in ronde 1 sterk voor de dag en deelt de eerste klappen uit. ’t Pionneke kan
niet veel meer doen dan deze incasseren en te hopen op latere rondes. Het thuispubliek wordt
enthousiast en scandeert de naam van de Kampioen.
Wolfgang (zwart, bord 8) komt nog redelijk uit de opening tegen André Kruger (2079), maar wordt
daarna door zijn sterke tegenstander weggespeeld, verliest een pion, welke vlekkeloos wordt
verzilverd.
Ronde 2
Voerendaal 2 profiteert van een zwakke start van de 2e ronde van ’t Pionneke en hoopt op een
snelle K.O. ’t Pionneke weet zich wat te herstellen, blijft staan en weet met veel moeite het einde
van de ronde te halen hetgeen als een kleine morele overwinning kan worden gezien
Ivan (wit, bord 5) speelt de opening zeer zwak tegen Henk Temmink (2125) en moet het loperpaar
en het centrum weggeven voor niets. Hij weet zich goed te herpakken in het middenspel en met
kunst- en vliegwerk een stelling te bereiken, waarin beide partijen niet meer verder kunnen komen.
Ronde 3
Een zeer creatieve take-down van Voerendaal 2 wordt gepareerd door ’t Pionneke, waarna na
een scherpe tegenaanval de Kampioen flink moet incasseren en de ronde overduidelijk naar ’t
Pionneke gaat.
Joost (wit, bord 1) komt niet overtuigend uit de opening tegen Sander Bachaus (2026). Zijn
tegenstander komt met een erg creatieve manier om het initiatief naar zich toe te trekken ten koste
van een pion en in de analyse bleek hij zeker kansen te hebben gehad. In de partij kon Joost ook een
initiatief ontwikkelen en de partij winnen.
Ronde 4
Een ronde die als gelijk kan worden beschouwd. Beide vechters willen midden in de wedstrijd
geen risico’s nemen en cirkelen behoedzaam om elkaar heen zonder echt heel gevaarlijk te
worden.
Eric (zwart, bord 6) speelt tegen Diana Dalemans (2055) een partij waarbij het evenwicht nooit
veel wordt verstoord. Na een interessante opening ontstaat een eindspel met zware stukken,
waarbij geen van beide spelers echt op winst kan spelen met remise als resultaat.

Ronde 5
De Kampioen neemt wederom het initiatief. Hij lokt de uitdager naar voren, waarna deze een
paar harde trappen te incasseren krijgt. De uitdager gaat tegen het eind van de ronde neer, krijgt
4 tellen, maar weet op tijd op te staan.
Paul (wit, bord 7) komt in een lastige stelling terecht tegen Bart van der Zwet (2049), waarbij zijn
tegenstander de druk kan verhogen en Paul eigenlijk niet veel kan doen behalve wachten op de
break van zijn tegenstander. Die komt en leidt tot een stelling met zware stukken en een isoliani
voor Paul. Een mooie switch van tegenstander kost Paul een pion en ondanks lang verzet gaat de
partij verloren.
Ronde 6
De cruciale ronde van de wedstrijd. Hoewel ’t Pionneke deze ronde goed begint neemt
Voerendaal 2 het initiatief over met een paar goed getimede tikken nadat ’t Pionneke voor een
powerpunch was gegaan. In plaats door te zetten en de match te beslissen wordt echter een
verkeerde beslissing genomen en weet ’t Pionneke uit de benarde situatie te komen en weet
zelfs de tegenstander te vloeren met een harde low-kick.
Ger (wit, bord 3) komt goed uit de opening tegen Marcel Frenken (2120), maar zijn tegenstander
komt met een sterke combinatie nadat Ger besloten had om remise uit de weg te gaan. Volgens Ger
ging zijn tegenstander daarna met de koning de verkeerde kant op en had hij het anders zeer
zwaar gekregen. Nu won hij in een mooie koningsaanval.
Ronde 7
De uitdager neemt voor het eerst een voorsprong met door deze ronde 3 harde trappen uit te
delen. De Kampioen krijgt 6 tellen, maar weet op te staan. Wat een sensatie! Het publiek wordt
wat stil, maar ziet een prachtige wedstrijd waarbij beide combattanten tot het uiterste gaan.
Guido (zwart, bord 4) krijgt prettig stukkenspel tegen Guus van den Akker (1948) welke hij met
een combinatie omzet naar pionwinst. Tegenstander verdedigt zich echter zeer taai en door
ongelijke lopers blijft winst onzeker. Een tweede pion wordt gewonnen en doordat er naast de
ongelijke lopers ook nog torens op het bord staan blijven er winstkansen. Na winst van een derde
pion is het verzet gebroken.
Ronde 8
De uitdager gaat voor een K.O. en haalt alles uit de kast. De Kampioen weigert echter neer te
gaan en blijft vechten. De bel gaat met beide vechters totaal uitgeput. De wedstrijd is voorbij!
Eduard (zwart, bord 2) speelt een prachtige opening en wint een pion tegen Paul Stuerner (2126).
Echter de afwikkeling is wat minder en de pion gaat weer verloren. Hoewel Eduard nog steeds
beter staat met actievere stukken en koning wordt hem door de teamleider verteld geen risico’s te
nemen gezien de stand. Eduard kiest er dus voor risicoloos op winst te spelen in een ongelijke
lopereindspel, echter dat leidt dus niet tot winst, ondanks meer dan 5 uur proberen.
Na 8 zware rondes zonder K.O. was het tijd voor de jurybeslissing. Hoewel 1 ringscheidsrechter
probeerde de zaak te bedonderen door 7-1 aan te geven voor de Kampioen, werd hij
weggehoond en zelf gediskwalificeerd. De beslissing van de andere scheidsrechters was
unaniem 3.5 – 4.5 voor ’t Pionneke.
De Kampioen bleek een zeer sportieve kampioen en wenste de uitdager uitgebreid succes met
het verdedigen van de titel in de komende matches. Ook de uitdager haalde geen oude koeien uit
de sloot en wenste de Kampioen het allerbeste voor de toekomst.
Voor ‘t Pionneke een zeer belangrijke overwinning en een soort genoegdoening. Hiermee is in
de verwerking van het niet behalen van de titel in 2016 weer een stap is gezet en hopelijk dat er
in de toekomst nog vele spannende sportieve wedstrijden tussen beide partijen zullen volgen.

Voerendaal 2
Sander Bachaus (2026)
Paul Stuerner (2126)
Marcel Frenken (2120)
Guus van den Akker (1948)
Henk Temmink (2125)
Diana Dalemans (2055)
Bart van der Zwet (2049)
André Kruger (2079)
Gemiddelde Rating: 2065

‘t Pionneke
Joost Heltzel (2205)
Eduard Coenen (2141)
Ger Janssen (2203)
Guido Royakkers (2094)
Ivan Utama (2098)
Eric Schouten (1984)
Paul Aben (1945)
Wolfgang de Cauter (1966)
Gemiddelde Rating: 2080

Uitslag
0-1
½-½
0-1
0-1
½-½
½-½
1-0
1-0
3½-4½

