“Toernooi bij den Belg” beslist in bloedstollende finale
Was het een geheime trainingsstage in het buitenland, of een uitgekiend charmeoffensief in de
transferperiode? Afgelopen zaterdag 24 augustus was ons landelijke eerste team te gast in Kessel-Lo
(Leuven) voor een rapid toernooitje in de tuin bij oud-Pionneke lid Jan van Mechelen. Uw reporter
was ter plaatse en doet verslag van dit exclusieve elite-evenement.
Om 11:00 uur werden Eduard, Ger, Guido, Henri, Joost, Ivan en Rob met koffie en vlaai op het strak
gemaaide en zonovergoten gazon van huize Van Mechelen ontvangen door Jan en zijn vrouw Ingrid.
Het idee was gerezen tijdens de externe bondswedstrijd Roermond tegen Roosendaal, waarvoor Jan
afgelopen seizoen uitkwam. Uiteraard kwamen ook de gasten niet met lege handen en de gastheer
en –vrouw kregen een bloemetje en de nodige alcoholische versnaperingen aangeboden.
Na dit welkomstritueel kwamen de schaakborden en stukken op tafel. Het deelnemersveld van 8
spelers leende zich uitstekend voor een rapid toernooitje van 7 ronden, met 15 minuten per persoon
per partij. En met dit sterrenensemble vol klinkende Pionneke-namen stond natuurlijk de nodige eer
op het spel. Zo kon het gebeuren dat bij aanvang nog serieuze gezichten te zien waren, en er zowaar
mensen (we zullen geen namen noemen) het durfden om koffie en water te bestellen. De reactie van
Jan: “Water? Alleen het woord maakt me al duizelig!”

De strijd brandt los
Meteen de eerste ronde was al het eerste wapenfeit (“Hoezo verrassing?”) te noteren toen
schwindelkoning Guido met een stuk minder dankzij de nodige creativiteit alsnog Joost wist te
verschalken. Dit tot hilariteit van de anderen, die hier veel plezier in leken te hebben (“Snel, maak nu
een foto van Joost!”).
Nadat Ivan in de derde ronde Guido had mat gezet, hadden alle kanshebbers tegen elkaar al hele en
halve punten gemorst. Ongedeeld koploper was Eduard met 2½, die begon met twee overwinningen

en een remise tegen Ger. Deze remise viel Eduard zichtbaar zwaar. “Remise zit niet in mijn genen.
Remise is gelijk, en waarom zou ik dan niet doorspelen?”
“Over remise gesproken, weten jullie wie de favoriete rapper is van Giri?” vroeg Jan, om vervolgens
zelf het antwoord te geven: “50 (per)Cent!”, gevolgd door de bekende bulderende lach.
In de vierde ronde werd de kersverse koploper Eduard meteen pootje gelicht door Joost, zodat Ger
en Guido met 3 uit 4 aan de leiding kwamen. Zij konden hier iets langer van genieten, want de
deelnemers werden nu getrakteerd op een overdadige lunch met zowel hartige als zoete lekkernijen.
Na deze pauze werd de strijd voortgezet, waarbij langs steeds meer borden de water en koffie plaats
hadden gemaakt voor een dubbel of tripel bier. U zult begrijpen dat de kwaliteit zienderogen vooruit
ging. Rob zou overigens even later op het schaakbord ook ervaren dat triple pionnen best sterk
kunnen zijn, zoals Henri scherp opmerkte.
Gedurende de vijfde partij wist Jan met een mooi kwaliteitsoffer de gedeelde lijstaanvoerder Guido
mat te zetten, waardoor Ger dankzij een overwinning alleen aan kop kwam met 4 uit 5. Lang kon Ger
hier echter niet van genieten, want in de zesde ronde gaf hij in goede stelling in één zet een dame
weg tegen Guido. Het commentaar van de omstanders was vol leedvermaak: “Ach Ger, wat jammer,
we hadden je zoveel meer gegund” (whahaha!).
Dit gaf drie achtervolgers de gelegenheid om langszij te komen, zodat met één ronde te gaan vier
man gedeeld met 4 uit 6 aan de leiding gingen: Ger, Guido, Jan en Joost. Het was nu 16:30 en de
haan van de buren gaf het startsein voor de bloedstollende laatste ronde. Terwijl Jan en Guido hun
punten tegen de achtervolgers binnenhaalden, namen Ger en Joost het rechtstreeks tegen elkaar op.
De gifbeker was nog niet op voor Ger, die langzaam van het bord geschoven werd.

Een bloedstollende barrage
Van tevoren was afgesproken dat bij gelijk eindigen onderling resultaat niet zou tellen en er
gesnelschaakt zou worden voor de toernooiwinst. Jan, Guido en Joost namen zodoende achter het
bord plaats voor een driekamp met 5 minuten per persoon per partij. Jan opende de score door een
toreneindspel van Guido te winnen. Guido op zijn beurt kwelde Joost opnieuw door dit keer dubieus
een dame te offeren, maar alsnog te winnen. Joost maakte de cirkel rond door Jan mat te zetten.
De glazen werden nog eens bijgevuld en volgde een tweede barrage, dit keer met 2 minuten
partijtjes. Hierin gebeurde het omgekeerde van zojuist: dit keer wist Guido van Jan te winnen, Jan
van Joost en Joost van Guido. Zodoende ging de tiebreak noodgedwongen de derde en beslissende
fase in en moesten 1 minuten partijtjes uiteindelijk de beslissing brengen. Nu wisten Guido en Joost
beiden Jan te verslaan, zodat zij in een onderlinge partij voor de titel mochten strijden. Na een
vliegensvlugge strijd trok Joost aan het langste eind. Zo kon het gebeuren dat de speler die de dag
met een schamele 1 uit 3 begon, zich uiteindelijk toch de winnaar van het “Toernooi bij den Belg”
mocht noemen.
Uiteraard zat er een addertje onder het gras, en tijdens de prijsuitreiking bleek dat de laatste de
eerste zullen zijn. Van achter naar voren mochten alle deelnemers conform de eindrangschikking een
schaakboek uitzoeken. Zo kon het gebeuren dat Rob uiteindelijk alsnog de grootste spekkoper was.
Gefeliciteerd!

Na deze zinderende finale, het nodige gelach en vele lovende woorden, kwam rond 18:00 een leuke
middag teneinde. We hebben genoten van de Belgische gastvrijheid van Ingrid en Jan. Iedereen heeft
het erg naar zijn zin gehad en was het erover eens dat het een goed idee is geweest om de banden
weer eens aan te halen. En… misschien is er in de nabije toekomst nog wel leuk nieuws te melden.
Uw verslaggever vindt het echter niet zijn positie om hier mededelingen over te doen. Meer hierover
wellicht later!
Joost Heltzel

