
Winst voor Messemaker 5 (jeugdteam) in eerste ronde RSB-viertallencompetitie 

   RSR Ivoren Toren V2  - Messemaker 1847 V1   1½ - 2½ 
1. Angelo Ayala         - Jasper van Wijhe      ½  - ½ 
2. Leonardo Ayala       - Steven Fleuren        1  - 0 
3. Marius Middendorp    - Derek Zuurmond        0  - 1 
4. Eduard Dumee         - David Avedissian      0  - 1 
  
Afgelopen vrijdag heeft ons jeugdviertal na een lang en spannend gevecht gewonnen van 
RSR Ivoren Toren. We begonnen met een achterstand, maar rond middernacht trokken 
we toch aan het langste eind. 

Steven  

Mijn partij tegen Leonardo begon met een Siciliaanse opening. Door een overmoedige zet 
werd ik gedwongen mijn zwarte loper te ruilen, waardoor mijn koningsstelling verzwakt 
werd. Er werden al snel veel stukken afgeruild. Door een fout van mijn tegenstander kon ik 
nog een pion winnen, maar hij kwam met een sterke aanval op mijn koningsvleugel die ik 
niet goed verdedigde: 0-1. 

Jasper 

Ik kwam niet goed uit de opening, maar Angelo ruilde zijn goede stukken tegen mijn 
slechte stukken. Hierdoor stond het weer gelijk. Helaas gaf ik per ongeluk een pion weg. 
Gelukkig kon ik de lijn blokkeren en won ik deze later weer terug. Nadat mijn tegenstander 
de dames afruilde, kon ik alles tegenhouden en werd het remise: 0,5-1,5. 

David 

Deze partij had ik zwart. We speelden een rustige Hollandse opening. In het middenspel 
ruilden we stukken af, inclusief de dames. Daarbij verloor Eduard een pion en kreeg ik een 
centrale vrijpion. Die kon ik niet uitbuiten, want hij dreigde een vooruitgeschoven pion te 
laten promoveren. Hij had nog een paard over, ik een zwartveldige loper. Het leek remise 
te worden tot hij te veel met zijn koning naar achteren ging. Nu kon ik zijn achtergebleven 
pionnen pakken. Zijn daaropvolgende paardoffer om een promotie te forceren mislukte. 
Zelf promoveerde ik wel een pion tot een dame. Hierna probeerde hij nog om pat te komen 
te staan, maar ik haalde nog een dame en hij gaf met slechts enkele seconden op de klok 
op: 1,5-1,5. 

Derek 

 



Na 20 zetten had ik deze stelling op het bord. Ik zag hier mat in 2 over het hoofd (21. 
Dxg6+ Kh8, 22. Dg7#). Maar ik haalde mijn andere stukken erbij, om de aanval vast te 
houden. Het paard van Marius staat hier slecht en het kostte hem veel tijd om dit weer 
beter te zetten. Ik dwong hem om zijn dame af te ruilen, waardoor ik een pion voor kwam. 
In het eindspel wist ik de pion te behouden en daarmee won ik de partij: 2,5-1,5. 

 

 


