Promotianen worstelen met schaaxit

Het Tata Steel Chess Tournament 2019 was vooraf gegaan door onheilspellende berichten over
grafietregens waaronder de inwoners van het dorp te lijden hebben. Was een bezoek aan Wijk aan
Zee nog wel verantwoord? De vaste deelnemers aan de tienkampen konden de verlokking niet
weerstaan, zeker toen we zagen dat de Promotianen aan de vierkampen heelhuids waren
teruggekeerd; sommige door hun resultaten eerder zelfs wat bleekjes dan zwart van de grafiet.
Onder aanvoering van kopman Robby Kevlishvili toog een achttal Promotie leden naar Wijk aan Zee,
aangevuld met aantal ex-leden en een enkele Botwinniker.
Aangestoken door het overzeese Brexit virus bleek een groot aantal van de deelnemers niet
ongevoelig voor een schaaxit.1 De speelzaal leek een kolonie van grieplijders. In deze kakofonie van
hoesten en kuchen vielen ook onder de Promotianen de nodige slachtoffers. Geen wonder dat
vertrouwde gezichten als Bob Ameling en Ferdi Sieben uit voorzorg thuis waren gebleven.
Hieronder een diagnose na negen ronden schaken van onze patiënten.
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Uittredingsverschijnselen achter het schaakbord gepaard gaande met al of niet vermeende gevoelens van
gruwel en zelfkastijding met in enkele gevallen een finaal exit uit het schaken tot gevolg.

Eerst de spelers over wier gesteldheid we ons geen zorgen hoeven te maken. Joop Huijzer en Joris
Geene begonnen sterker dan ooit. Een nederlaag op woensdag bracht hen niet van hun pad. Beide
wonnen hun groep. Ook Harrie Boerkamp had nergens last van; integendeel hij incasseerde dankbaar
de stukken die zijn tegenstanders hem cadeau deden. Harrie bleef ongeslagen tot hij op de laatste
dag onderuit ging. De tweede plaats was zijn deel.
Na een matige start bleek Jaap van den Berg in een groep van schaaxiters te zitten. Voordat hij na
vier remises en een nederlaag de kans kreeg op een eerste overwinning melden zijn tegenstanders
zich ziek. Door de laatste twee partijen te winnen werd hij alsnog derde. Rein Thierry kende een
aarzelende start, maar eindigde mede door het uitvallen van twee tegenstanders toch nog op de
vierde plaats. Otto Boot overzag vanaf het balkon wat zich onder hem afspeelde, maar moest tot de
laatste ronde wachten op zijn enige overwinning.
Aanvankelijk maakten we ons over Robby Kevlishvili ook geen zorgen. Na een goed begin volgden
een paar remises met sporen van vriendjespolitiek. Daarna regen de overwinningen zich aaneen
totdat hij in het slotweekend zich in de opening verslikte tegen Max Warmerdam. Weg podium en
dag later met koorts in bed.
Ben Ahlers viel weliswaar niet uit, maar leek met zijn overwinning in de eerste ronde al zijn kruit
verschoten te hebben. Daags na de winst op het schaakbord moest hij zijn overwinning bij de jury
nogmaals bevechten. Met succes, maar na deze winst in twee bedrijven begon Ben uittredingsverschijnselen te vertonen: drie nederlagen op rij. Daarna een wisselvallig optreden; Ben zal nog een
weekje moeten aansterken.
Rens Minnema, vanaf de start al wisselvallig, ziekte midweeks uit, maar een echt herstel bleef uit.

Vier Promotianen moesten de strijd staken. Na een sterke start werd een koudegolf op dinsdag
Henk Noordhoek fataal. Schaaxit Henk. Ed Eveleens, voor de aanvang van het toernooi beroofd van
zijn auto, richtte zich op, maar na een nederlaag tegen Europees meisjeskampioen Alexandra
Shedova was zijn weerstand gebroken. Hoge koorts leidde tot het schaaxit van Ed. Zelfs de uit
voorzorg in quarantaine geplaatste Frans Martens hield het in hotel Het Hoge Duin niet vol. Toen hij
na vijf remises twee keer won ontkwam ook Frans niet aan een schaaxit. Rob de Vries leek nergens
last van te hebben; speelde vol op de aanval en bewaakte de tradities van ons jaarlijks uitje totdat
ook hij bezweek.

Resumerend, Tata Steel Chess 2019 zal ons door griepvirus lang heugen. In 2020 wacht ons een
herkansing.

