Het moment van de waarheid

De zaterdagse ronden vier en vijf geven in een zevenrondig toernooi heel vaak uitsluitsel hoe
de eindscores er zullen gaan uitzien. Ok toegegeven, er volgen nog twee ronden op zondag,
maar het is vaak zo dat een goede score in de eerste vijf ronden veelal goed is voor goud,
zilver of brons. En dat zijn in beide groepen geldprijzen, zoals u in het vorige dag verslag al
kon vernemen. Het ‘moment voor die waarheid’ ligt in het scoren. Hoe dan ook! Of het nu
een halfje is of een vol punt. Het is belangrijk dat je klimt op de ranglijst, om dan in de laatste
twee ronden toe te slaan. Bekende toernooiuitspraak: ‘.. als je de laatste twee partijen wint is
je toernooi geslaagd..!’
In de A-groep is het nog niet zo duidelijk. In de vierde ronde gaf grootmeester Sipke Ernst
opnieuw een halfje af (Ivo Maris) en zat in ronde vijf voor
het eerst niet op de live-borden!
Dat zou je vooraf ook niet hebben
gedacht. IM Migchiel de Jong
daarentegen won opnieuw. Dit
keer van een op bijgaande foto weliswaar voor zijn partij - lachende
Elmar Hommes. De Jong kwam
daarmee als enige in de A-groep
op 3.5 punt. Eén van de vier
buitenlanders in de groep Urs Egli
(Zwitserland) kwam met zijn winstpartij op 3 punten en werd daardoor in
ronde vijf de tegenstander van koploper De Jong (foto rechts). Er werd hard en heel lang
gevochten voor beslissende voordeeltjes met veel live kijkers (sterk spelende bezoekers) en
commentaar in de bar. U kunt BTW ook even inloggen (zie onze live pagina voor een linkje)
op de verslaggeving van Chessbomb met computeranalyses van de partijen.
Ook de vijfde ronde ging de winst naar De Jong, zodat hij alleen op kop blijft. Hij voelt de
hete adem in de nek van Sipke Ernst en Ivo Maris die op een halfje volgen. De zesde
(zondagse )ronde begint al vroeg (10:00 uur), oei laat m’n bed het niet horen ..

In de B-groep is het sprookje voor de meespelende
arbiter, Chris de Weert, nog altijd gaande. Hij miste
- volgens zegge - ergens in een remiseafwikkeling
de winst in de vierde ronde (3½). Maarten
Mellegers kwam als enige uit het achtervolgende
groepje met zijn winst eveneens op 3½ punt en de
toppartij in ronde 5: De Weert vs Mellegers (1-0)
maakte toen uit wie er zaterdagnacht een goede nachtrust heeft.
In Leiden Chess hadden we deze zomer een Groningse smaakmaker en in Groningen zit nu
een Leidse smaakmaker: De Weert kwam met zijn partijwinst op Mellegers in de vijfde ronde
opnieuw alleen aan de leiding met 4½ uit 5!
Even genoeg over de uitslagen, want er valt altijd
iets in woord en beeld te vertellen omtrent de
randzaken in een schaaktoernooi. Het geeft u een
heel klein beetje het gevoel ook aanwezig te zijn in
het Jannes van der Wal denksportcentrum te
Groningen.
Op de foto links uit de vijfde ronde van Nick
Maatman vs Pieter Tromp is het plaatje heel
belangrijk, omdat de grote vlag van de
hoofdsponsor op de wand bij de live borden
daarbij in beeld komt! Dus heeft u – misschien al jarenlang - problemen met de fiscus
(bijvoorbeeld omdat ze uw bedrijfsinkomsten niet geloven), maak dan een afspraak met
Adhoc & Solide voor een maatwerk financieel advies. Als bedrijf kunt u zelf al veel kosten
besparen door met een inlogcode zelf op de website van Adhoc & Solide in te loggen en uw
administratie te updaten. Zo, dit was een bericht in de zendtijd voor adverterende partijen.
U moet ook weten dat er jaarlijks enkele fotografen
aan de gang gaan en dan portretfoto’s van de
deelnemers op internet plaatsen. Al of niet op hun
persoonlijke webruimte. Naast toernooifotografe
Maaijveld - de helft van Bureau Chapeau, zie
hiernaast hun mascottes: de roodkoetjes - zijn er
jaarlijks eveneens foto’s van Harry Gielen en Schaakjan (zie op de
toernooisite de linkjes naar hun fotoseries).
U kunt hun linkjes ook vinden op de live pagina:
www.livechess.nu/atlantis/live2015, maar voor uw gemak vermelden we de linkjes ook nog
even in dit verslag:
Maaijveld: http://www.maaijveld.nl/?page_id=42
Harry Gielen:

https://plus.google.com/photos/104512470919567521882/albums/6188523290550633985
Schaakjan:
https://deschaakreporter.wordpress.com/2015/08/29/tweede-dag-atlantis/

De sluiting van een dag verslag gaat dan altijd
met een respectvol woord van dank aan de
(co) sponsors van dit toernooi.
Zij zijn (mede)verantwoordelijk voor het
welslagen van dit toernooi. Zie hierbij hun logo’s
en bordsponsoring via stukken.

Jan Bey, foto’s Maaijveld)

