Hugo Faber man of the match in door Pionneke gewonnen wedstrijd
De 8e ronde van de KNSB competitie bracht de topper tussen de nummers 1 en 2 in de
klasse 3H resp. ’t Pionneke en HSC Helmond. Voor de wedstrijd stonden we twee
matchpunten voor op 3 teams, waaronder HSC Helmond en zouden we met een
gelijkspel of overwinning zeer goede zaken doen.
Het werd een thriller, waarbij meerdere mensen als man of the match zouden kunnen
worden aangewezen. Natuurlijk onze Joost die de zeer sterke Ruben Venis een zeldzame
nederlaag toebracht. Of Jerzy Cebula die na vorige jaren Joost en Ivan te hebben
verslagen nu Eduard aan dat lijstje toevoegde. En natuurlijk Narcis die de matchpunten
binnenhaalde door geen fouten te maken in een eindspel en deze remise te houden.
Maar iedereen was het na afloop over eens dat Hugo Faber deze eer toe komt vanwege
buitengewoon sportief gedrag.
Teamcaptain Ivan had vantevoren aangegeven dat HSC Helmond in Bart Dekker en
Ruben Venis twee zeer goede spelers heeft en dat de sleutel voor een goed resultaat 1
punt uit deze 2 partijen zou zijn. Daarnaast heeft ’t Pionneke in Jerzy Cebula een
tegenstander die standaard een punt afpakt. Of zijn tegenstander nu Joost of Ivan heet.
Dus toen de opstellingen bekend waren zag Ivan het helemaal zitten. Guido die al 21
partijen ongeslagen is in de KNSB competitie speelde op bord 1 tegen Bart. Joost die met
wit onverslaanbaar is, speelde met wit tegen Ruben op bord 2. En Jerzy zou tegen
Eduard op bord 3 toch niet nog een Pionneke scalp pakken?
Op bord 4 speelde Ger met wit tegen Hugo Faber. Plotseling werd Ger door de beheerder
bij zich geroepen. Er was een telefoontje gekomen en hij moest met spoed weg. Ger gaf
aan Hugo aan dat hij dringend weg moest. Hij bood remise aan, maar zou opgeven indien
deze zou worden afgeslagen. Hugo nam na kort nadenken de remise aan (0.5 – 0.5). Om
in zo’n belangrijke wedstrijd zo sportief te zijn verdient een heel groot compliment. Ik
zou niet weten wat ik in Hugo’s schoenen gedaan zou hebben. Natuurlijk was remise
tegen Ger een goed resultaat. Natuurlijk was de stelling nog onduidelijk en wil je niet op
deze manier winnen. Maar in een wedstrijd met het kampioenschap op het spel op deze
manier een half punt extra niet pakken is een duivels dilemma. Chapeau Hugo, terecht
man of the match.
Op bord 2 speelde Joost zoals gezegd met wit tegen Ruben. Joost had zich ongetwijfeld
goed voorbereid en tal van geforceerde remisevarianten bestudeerd om net als vorig
jaar soepel remise te maken vanuit de opening. Ruben wenste hier echter niet aan mee
te werken en koos een dubieuze variant. Na een lange rokade kwam zijn koning op de
tocht en Joost vond zich zo goed staan dat hij zetherhalingen uit de weg ging. Hoewel het
nog een beetje spannend werd met de koning van Joost in het centrum speelde Joost een
zeer sterke partij en bracht een punt binnen (1.5 – 0.5).
Guido speelde op bord 3 met zwart een vreemd variantje tegen Bart, waarbij hij zijn
rokade opgaf. Bart speelde sterk en behield een klein voordeeltje. Hij sloeg dan ook een
tactisch remise aanbod van Guido af. Guido speelde echter zeer actief zodat Bart zich op
zijn beurt remise aanbood, welke werd aangenomen (2 - 1). 1.5 punten tegen Ruben en
Bart beloofde een goed teamresultaat, maar natuurlijk bestaat HSC Helmond niet alleen
uit 2 spelers.

Paul met wit op bord 6 speelde tegen Johan Wuijts een zeer solide partij en veroverde
op den duur het loperpaar. Echter in het eindspel van loperpaar tegen paard-loper bleef
er te weinig materiaal over om echt winstkansen te krijgen. Gezien de stand op de
borden was er ook geen reden om risico’s te nemen dus remise was het logische
resultaat (2.5 – 1.5).
Ivan had zich met zwart op bord 5 passief opgesteld en kon daarna starten met het
losworstelen. Bijkomend voordeel was dat tegenstander Maarten Smit veel tijd nodig
had in de opening en in tijdnood in een gelijke stelling een blunder beging. Een pion ging
verloren en ondanks taai verdedigen was de stelling niet meer te redden (3.5 – 1.5).
Aangezien 4 -4 een goed resultaat zou zijn moest er nog een half puntje worden
gescoord. Wie anders dan de ongeslagen Eric scoorde deze met zwart op bord 7. De hele
partij had Eric beter gestaan en een tijdje zelfs een pion voor. Echter in het
toreneindspel had tegenstander Pim Blijlevens de beste kansen en moest Eric goed
verdedigen om het half puntje binnen te halen (4 - 2).
Eduard op bord 3 speelde zoals gezegd tegen Pionneke-killer Jerzy Cebula. Volgens
Eduard had hij in een vroeg stadium risico’s genomen met het oog op de andere borden
en had hij niet gerokeerd. Jerzy speelde een sterk pionoffer en won een stuk. Ondanks
dat zijn teamgenoten de partij al lang hadden opgegeven bleef Eduard bleef echter stug
doorspelen. Zodanig dat meerdere teamgenoten ook begonnen te geloven in een remise,
zelfs met stuk en pion minder. Natuurlijk een fata morgana, want de partij ging verloren.
Toch erg knap hoe Eduard bleef doorvechten (4 – 3). Nog knapper van Jerzy die nu op rij
van Joost, Ivan en Eduard heeft gewonnen. Denk dat we volgende wedstrijd maar
iemand moeten opofferen tegen hem.
Het slotstuk was aan Narcis die op bord 8 met wit speelde tegen Paul van Asseldonk.
Narcis heeft zich dit jaar bescheiden opgesteld voor het team en heeft genoegen
genomen met een invallersrol. Met 2 nederlagen, waaronder een belangrijke tegen
Stukkenjagers 3, had het niet mee gezeten. Toch is Narcis al jaren een belangrijk
onderdeel van het team en had de teamcaptain hem ook zonder twijfel weer opgesteld
en dat vertrouwen werd uitbetaald. Narcis had lange tijd iets beter gestaan, maar in het
eindspel met toren, paard en pionnen aan beide zijden leek het dat zijn tegenstander
beter stond. Een verstandige paardruil leidde tot een toreneindspel. Vastleggen van de
pionnenstructuur voorkwam binnendringen van de vijandelijke koning, waarna zijn
tegenstander het niet meer zag en remise aanbood (4.5 – 3.5).
Narcis werd door de teamgenoten geknuffeld voor het veiligstellen van deze belangrijke
overwinning die het team zeer dichtbij het kampioenschap heeft gebracht.
Met de sportieve tegenstander en Hugo in het bijzonder werd nog een tijd nagepraat en
dit nagepraat ging nog lang door in het restaurant. Helaas zonder Ger was het team gaan
eten in de hoop gedurende de avond te lezen dat het kampioenschap binnen zou zijn.
Het gelijkspel van D4 zorgde dat er 1 concurrent af was gevallen. Helaas dat de laatste
concurrent Stukkenjagers 3 wel won, zodat de laatste ronde geen formaliteit is en er nog
een gelijkspel tegen De Drie Torens moet worden behaald om zeker te zijn van het
kampioenschap. Gezien de prestaties dit jaar, moet dit zeker mogelijk zijn.

Er werd lekker gegeten en Joost hield een zeer lange speech en er werd al gesproken
over volgend seizoen.
Maar bovenal werd gesproken over Hugo en zijn sportieve daad.
Proost Hugo en uiteindelijk betaalt sportiviteit zich hopelijk altijd uit. Je hebt er in ieder
geval een aantal fans bij.
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