Gorik Cools is de nieuwe ligakampioen van Antwerpen 2017 !
Afgelopen zondag, 22 januari 2017, was het de ontknoping van het ligakampioenschap van
Antwerpen 2017 in Lier. Spanning tot de laatste partij want 2 deelnemers konden nog aanspraak
maken op de begeerde titel in de slotronde : Gorik Cools en Koen Van Vlaenderen.
Uiteindelijk ging de titel naar Gorik Cools met een score van 7 punten uit 9 partijen. Een dikke
proficiat aan de sympathieke Antwerpenaar. Achter hem op een gedeelde 2° tot en met 4° plaats :
Thierry Penson, Robert Schuermans en Koen Van Vlaenderen met een score van 6,5 uit 9. Daar
achter op een gedeelde 5 ° en 6° plaats o.a. onze penningmeester van K.S.K. Deurne Marcel Van
Herck met 6 uit 9. Het mag duidelijk zijn : de aanwezige leden van schaakkring Deurne hebben echt
wel meegestreden voor de liga-titel.
Achteraf bekeken was volgende partij gespeeld in de 3° ronde heel beslissend voor de toekenning
van de titel :
Wit : Cools, Gorik

Zwart : Schuermans, Robert

Spaanse partij – Schliemannverdediging

1) é4 é5 2) Pf3 Pç6 3) Lb5 f5 4) d3 fxé4 5) dxé4 Pf6 6) 0-0 d6 7) Dd3 a6 8) Lxç6+ bxç6
9) Dç4 Ld7 10) Pç3 Dé7 11) Db3 een kritische stelling in deze variant van het Spaans,
grootmeester Sokolov in zijn boek “The Ruy Lopez Revisited” besteedt veel aandacht aan
deze stelling. Zwart besluit een suggestie van Sokolov te volgen. 11) … h6 12) Ph4! Df7 13)
Db7
13) … Tç8 14) f4 Dh5 15) Pf3 éxf4 16) Lxf4 Lé7 17) é5 Pg4 18) éxd6 çxd6 19) Taé1 Dç5 +
20) Kh1 d5 21) Pa4 Pf2+ 22) Txf2 Dxf2 23) Lg3 ! Dxç2 24) Pb6 0-0 25) Pxç8 Lxç8 26) Dxé7
… Lg4 27) Pé5 Dé2 !? 28) Dxf8+ ! Kxf8 29) Txé2 Lxé2 30) Pxç6 en zwart gaf op (1 – 0)

Nu is het even tijd om op liga-vlak dit voorbije kampioenschap te evalueren. De nieuwe ligatornooileider Tobias Verhulst zorgde alvast voor de nodige “schwung” in het tornooi en dat was wel
gekomen bij de spelers na de miezerige vertoning van vorig jaar. De nieuwe formule van het tornooi
– het volledige kampioenschap afwerken op één maand - viel bij vele deelnemers in de smaak. Het
was inderdaad voor sommigen even op de tanden bijten bij de 3 avondpartijen maar het vooruitzicht
van vrije weekends in de komende lentemaanden april en mei stemt toch velen tot voldoening.
Toch enkele kritische opmerkingen gehoord en ik geef ze graag weer zonder enige vorm van
appreciatie van mij zelf :
1°) het ontbreken van een experten-reeks liet zich toch gevoelen bij sommige bizarre paringen. Zoals
een deelnemer het nog verwoordde : in ronde 8 (de voorlaatste ronde) nog een deelnemer op je
schaakbord krijgen met 450 elo-punten meer doet sommigen de wenkbrauwen fronsen. Dit jaar
waren er dus 7 experten aanwezig en waarom dan niet de 3 volgende elo’s erbij genomen …
2°) er moet toch eens serieus over nagedacht worden of het kan dat een speler in het midden van
een ligakampioenschap zo maar 2 ronden (weliswaar vooraf aangekondigd !) wegblijft en verkiest
eventjes een andere schaakactiviteit te gaan meedoen. Nooit meegemaakt …

3°) het nieuwe paringsprogramma dat toegepast werd – en dat met veel bombarie - gepromoot
wordt door de Fide gaf bij veel spelers geen voldoening. Iedereen kent ondertussen wel de gebreken
en de tekortkomingen van het oude paringsprogramma “pair two” maar wat de Fide in de plaats
aanbiedt lijkt ook erg dubieus. In de 8° ronde was het er ver over wat er toen allemaal uit de
paringsmachine rolde. Daar kunnen wij als schakers geen proficiat zeggen naar de Fide toe …

Maar afsluiten doe ik graag met veel woorden van lof. De organisatie was dit jaar in handen van de
nieuw opgerichte schaakclub “Chesslooks” Lier. Wel, voor een nieuwe club met weinig organisatieervaring, werd er heel knap en mooi werk afgeleverd aan ons schakers. Een gezellige speelzaal met
mooi schaakmateriaal, een knusse omgeving om in te spelen en al de leden van de organiserende
kring paraat om de gastspelers ten dienste te staan. Zelfs deelnemers aan dit ligakampioenschap
van gastclub “Chesslooks Lier” onderbraken op bepaalde momenten hun eigen schaakpartij om even
de dranktoog te bemannen in de speelzaal. Je moet het toch maar doen ! De eerste ingeschrevene
van het tornooi, ondergetekende Robert Schuermans mocht tijdens de openingsronde een voor hem
zeer waardevolle attentie ontvangen. Maar de grootste verrassing kwam echter voor aanvang van de
laatste speelronde : elk deelnemer kreeg een gepersonaliseerd aandenken aan dit kampioenschap :
een zeer mooi drankbeker met eigen foto erop. Dat heb ik dus ook nooit meegemaakt in mijn
voorbije 40 jaar van deelname aan ligakampioenschappen. De afwezigen hadden dus echt wel
ongelijk dit jaar !
Ik kan dus alleen maar diep mijn schaakhoofd buigen en in naam van de aanwezige deelnemers
zeggen tegenover de organisatoren van “Chesslooks” Lier : hartelijk dank Pierre, Patrick, Erik, Rudi,
Kevin, Margot (en al wie ik niet ken …) ! Dit was een ligakampioenschap dat we niet zo snel zullen
vergeten …
Robert Schuermans,
Een erg tevreden deelnemer.

