HWP JUBILEUM TOERNOOI
Op 10 juli vierden we enigszins verlaat het 65 jarig jubileum van HWP met een online rapid
toernooi. Om alle leden gelijke kansen op de eindoverwinning te geven, hadden we besloten
om er een “handicap toernooi” van te maken.
Er zijn veel bekende handicap formaten voor schaaktoernooien, bijvoorbeeld door de
beschikbare bedenktijd afhankelijk te maken van speelsterkte, of het vroeger wel bekende
“paard in de zak” waarbij de zwakkere speler het recht had om op een willekeurig moment
een extra paard in te zetten, en nog veel meer varianten.
Wij hebben iets geheel nieuws bedacht (dat denken we tenminste), namelijk het corrigeren
van de eindscores op basis van de typische scores van spelers binnen een bepaalde
ratingklasse in een Zwitsers toernooi. Een speler met een rating van tussen de 1800 en 1900
scoort bijvoorbeeld gemiddeld 0,46 punt per ronde, een speler met een rating tussen 2300
en 2400 scoort gemiddeld 0,65 punt per ronde en een speler met een rating onder de 1200
scoort gemiddeld 0,22 punt per ronde.
Met behulp van de tabel hieronder corrigeren we de eindstand die ontstaat na 7 ronden
Zwitsers. De behaalde punten worden vermenigvuldigd met de handicap van de spelers,
waarna de definitieve eindstand ontstaat.
Dit is de gebruikte handicaptabel:
RATINGKLASSE
>2500
2400-2500
2300-2400
2200-2300
2100-2200
2000-2100
1900-2000
1800-1900
1700-1800
1600-1700
1500-1600
1400-1500
1300-1400
1200-1300
<1200

HANDICAP
1,32
1,47
1,53
1,60
1,76
1,97
2,03
2,18
2,52
2,83
3,24
3,79
4,15
4,15
4,50

Het toernooi
We speelden 7 ronden Zwitsers met het tempo 10+0. Van de 11 deelnemers waren de
favorieten voor de ongecorrigeerde eindstand duidelijke: Koen, Simon en Kees leken daar de
beste kaarten voor te hebben. Hoe ging dat in de onderlinge confrontaties?
In de tweede ronde ontmoetten Kees en Koen elkaar en deelden (na strijd) de punten. De
volgende ronde gaf Simon tegen Kees. Daar stond het na de 12. Tb5 van Simon als volgt:

De lichte stukken van Nieuwel staan nu allemaal ongedekt. Kan hij dit nog redden? Ja, dat
had gekund met 12… Dxd1 13. Dxd1 Pc4. Maar Kees zag iets anders 12… c5? 13. Dxd8 Taxd8
14. Txa5 en dat redde hij uiteindelijk niet meer.
Hiermee was Kees zijn rol wel uitgespeeld en totaal gedemoraliseerd verloor hij later ook
nog (door enorme blunders) van de jongelingen Wonder en Lander.
In de vierde rond ging het dan gebeuren: Koen (2,5) tegen Simon (3). Dat werd een
uitermate spannende partij. Koen verloor in het vroege middenspel wat sukkelig een pion en
had lange tijd het mindere van het spel maar trok het vervolgens na geblunder van Simon
weer gelijk. Zetten vlogen over het boord zonder dat ergens het evenwicht verbroken werd,
maar de tijd voor beiden werd erg, erg krap. Dan grijpt Simon mis en staat het volgende op
het bord:

Simon heeft zojuist Ta5 gespeeld en staat opeens verloren. Er volgt 67. Tb7 Kf8 68. Kg6 Ta4

En nu zou het na 69. Tb8 Ke7 70. f6 Ke6 71. f7 klaar zijn geweest maar er volgde 69. f6?? Tg4
met een volledig gelijke stelling waarin Simon als eerste door zijn vlag ging. Drama.
Zowel Koen als Simon verspeelden daarna geen enkel punt meer, met de volgende
ongecorrigeerde eindstand als resultaat.
1. Koen Leenhouts
6,5
2. Simon Provoost
6
3. Wonder Dutre
4
4. Herman van de Wynkele
4
5. Johan de Zwart
4
6. Gilbert Ongena
4
7. Kees Nieuwelink
3,5
8. Gert van Rij
3,5
9. Lander van Coppenolle
3
10. William Baeten
2
11. Manuel Colsen
1
Grote vraag was nu of de correctie met de handicap factoren de eindstand nog zou doen
veranderen. Dat bleek inderdaad het geval en leverde een geheel nieuwe winnaar op:
Gilbert Ongena!
1. Gilbert Ongena
2. Wonder Dutre
3. Lander van Coppenolle
4. Simon Provoost
5. Koen Leenhouts
6. Johan de Zwart
7. Herman van de Wynkele
8. William Baeten
9. Gert van Rij
10. Kees Nieuwelink
11. Manuel Colsen

Een voor Gilbert belangrijke partij was die tegen William Baeten. Het beslissende moment
was het volgende:

William vangt de witte dame met 14…. Lg4 maar verliest na 15. Pxf6 ook het een en ander.
Zo werd Gilbert Ongena onze jubileumkampioen, gefeliciteerd!!

