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Vrijdagavond 14 juni was het dan eindelijk zover. Schaakclub van der Linde ging het in de Grote
zaal van ons verenigingsgebouwtje in een simultaan opnemen tegen Fidemeester Koen
Lambrechts. De goedlachse meester heeft een KNSB-rating van 2290, speelt bij verschillende
schaakclubs waaronder SISSA in Groningen. Hij is onder schakers ook bekend in zijn rol van
toernooidirecteur van het jaarlijks terugkerende Chessfestival in Groningen, een enerverend en
grootst opgezet toernooi voor spelers van elk niveau dat tijdens de kerstperiode wordt gespeeld.
Na een geïmproviseerd maar heel plezierig openingswoordje van onze voorzitter, enkele financiële
huishoudelijke mededelingen van de penningmeester en een klein woordje van de simultaangever
begon het jaarlijkse Van der Linde simultaanevenement om ongeveer 20.15 uur. De opkomst was
beslist goed te noemen. Zeventien spelers uit alle regionen van de ranglijst van onze club waren
komen opdagen. In alfabetische volgorde waren dat: Arie (eindklassering Keizersysteem 7, clubrating
1202), Bassam (12, 1575), Christiaan (8, 1370), Han (20, 1076), Hans (19, 976), Hemmo (10, 1239),
Inno (18, 1381), Jan (9, 1426), Jaques (14, 1447), Jarek (3, 1678), Jo (6, 1504), Johan (2, 1664), Jos (4,
1692), JP (13, 1656), Maxime (11, 1268), Sander K. (1, 1734) en Sander W. (15, 1148).

Koen Lambrechts in actie tijdens z’n 6e rondje simultaan bij schaakclub van der Linde

HANS

diagram 1
diagram 2
Een van de eerste spelers, die er aan moest geloven was Hans. Diagram 1 toont de partij na 17. … g7g5 van zwart, dat door de computer wordt aangemerkt als een ernstige blunder. Het feit dat het
paard van wit nooit meer kan worden verjaagd door een pion is een ernstige positionele concessie,
die door de meester dan ook uiteindelijk werd bestraft. Er had direct kunnen volgen 18. h4 – Pg8, 19.
hxg5 – Pce7, 20. Th1 – Lb7, 21. f3 – Pxf5, 22. gxf5- Tfe8 met een uitzichtloze positie voor zwart. Koen
liet Hans echter nog even spartelen en deed het anders. In diagram 2 zien we de slotstelling na de
27e zet van wit, waarna zwart het opgaf. De toren op g6 kan natuurlijk niet weg wegens de
matdreiging Dxh6! Hans hield het dan ook voor gezien…

Menigeen wilde tijdens die avond op de klok slaan, maar de enige klok hangt aan de wand en die
geeft 20 over acht aan. Er lag overigens nog een geweldige avond voor de boeg tot na middernacht

JAQUES

diagram 3
diagram 4
Jaques deed het net als in de simultaan tegen Lucas van Foreest weer goed. In diagram 3 zien we de
stelling na 16. g5 van wit. Het illustreert de voorwaartsgerichtheid van Koen, dat hij de hele avond
zou blijven etaleren, daarbij gaf hij niet om een pionnetje meer of minder. De computer ziet de zet
echter als een kleine onnauwkeurigheid en geeft de voorkeur aan 16. 0-0-0 – Dc7, 17. Ld2 – PxLd5,
18. e4xd5 – 0-0-0, 19. Lc3 – Thg8, 20. h3 – Dd7 met een iets betere stelling voor wit. In diagram 4
zien we slotstelling na de 30ste zet van zwart, waarin de vrede werd getekend. Wit heeft meer ruimte
en de controle over de open e-lijn, zwart een extra pionnetje, maar daar valt in het type eindspel dat
uit deze stelling zou kunnen ontstaan, lopers van ongelijke kleur, in de regel weinig mee te doen.

Opperste concentratie bij Jacques en Johan. Hetgeen uiteindelijk resulteerde in remise respectievelijk
winst. Emile Ratelband zou zeggen: Tsjakka!

JP

diagram 5
diagram 6
Na 37. Pd7 van wit zag JP allerhande dreigende spoken en gaf op, zie daarvoor diagram 6. Koen liet
hem meteen na afloop zien, dat hij zichzelf nog best had kunnen verweren. De computer beschouwt
deze stelling zelfs als volkomen gelijkwaardig voor wit en zwart en geeft als variant 37. … Dc6, 38.
Dd8 – Dd6, 39. De8 – Pc3 40. Pf8+ - Kh7. Het onnodige verlies was echter JP teveel geworden. Niet
veel later dan na de uitleg van Koen verliet hij heel stilletjes de speelzaal. Koen had overigens een
winstkans in een eerdere fase van de partij laten liggen. We zien in diagram 5 de stelling na 25. … Df7
van zwart, door de computer aangemerkt als een fout van zwart. Koen speelde hier 26. TxTf6, maar
had een pion kunnen winnen en een betere stelling kunnen bereiken na 26. Te7 – Df8, 27. Txd5! –
Pd6, 28. De3 – Kh7, 29. Tde5 – Tf5, 30. Ph4 – Txe5. Ook in dat geval zou het echter nog een heel
gevecht worden om daadwerkelijk te winnen.

Hier krijgen de grijze cellen een extra boost met alcohol. Mocht helaas niet baten bij Hans en JP.

SANDER K.

diagram 7
diagram 8
Om 22.35 gaf Koen op tegen Sander. Het was zijn eerste verliespartij van de avond. We zien in
diagram 7 de stelling na de 18e zet van wit. Met Tac1 beging de meester een ernstige blunder.
Kersvers clubkampioen Sander aarzelde geen moment toen Koen aan zijn tafel verscheen en speelde
18. …. - Pxf2! met dubbelaanval op toren en dame. Koen mompelde enigszins aangeslagen ‘Daar zal
je het hebben’, terwijl hij lang nadacht over zijn tegenzet. De koning kan het paard niet terugslaan,
want dan volgt vernietigend 19. …. – f5xe4+!! met dameverlies. In de partij volgde 19. De2 – PxTd1.
Sander hield een kwaliteit en pion over aan zijn manoeuvre. In diagram 8 zien we de slotselling van
de partij, waarin zwart de simultaangever net had getrakteerd op 31. …-Lxb4!! Wat nu ook wordt
geprobeerd, het loopt in alle varianten bruut voor de witspeler af. Koen gaf op met de sportieve
woorden dat de winst zonder twijfel overtuigend was. De computer geeft als beste variant voor wit
32. Txe6 – Lxd2. 33. Lxd2 – Lxe6. 34. Lf1-Ta3. 35. Lb4-Txg3+ 36. Kh2 (stellingswaardering -7,67).

Onze zeer gewaardeerde voorzitter geniet duidelijk van zijn partij. Koen op goed schoeisel om niet
alleen meters op het bord, maar ook langs de borden te maken.
Op de achtergrond wenst Han onbewust onherkenbaar in beeld te blijven.

HAN

diagram 9
diagram 10
Met zijn tiende zet beging Han een blunder. We zien de stelling na 10. e7-e5 in diagram 9. In plaats
van dat hij gewoon de loper terugsloeg op f6, die net zijn paard had geslagen, koos Han ervoor om
met de tactische tussenzet e7-e5 eerst de dame aan te vallen op d4. Dat had heel slecht voor hem
kunnen aflopen als wit 11. Dd5 (mat dreigend op f7) had gespeeld gevolgd door 11…. – Le6, 12. Lb5+
- Kf8, 13. Lxe7+ - Dxe7 14. Dd2 – g5, 15. Tad1 – Tad8. Hij was dan zijn paard kwijt geweest, terwijl hij
ook niet meer zou kunnen rokeren. In plaats daarvan speelde Koen barmhartig het rustige 11. Dd2.
Han kon zodoende alsnog de loper terugslaan op f6. Hij bleef zeer aanvallend spelen en offerde op
de 20ste zet zelfs zijn loper op f2! Het leverde echter geen voordelen op. In diagram 10 zien we de
afloop van zijn kloeke aanval nadat hij net op de 22ste zet een toren heeft geslagen op c3. Wellicht
dat Han de volgende petit combination met daarin aftrekschaak over het hoofd had gezien. Koen
speelde 23. LxLd7+ - KxLd7, 24. PxTc3+ - Ke6. Het geofferde stuk kwam niet meer terug. Han eindigde
met lege handen. Op de 30ste zet gaf hij op, toen Koen ook nog een pion was voor komen te staan.

Maar dan vervolgens is Han in vol ornaat in beeld en trekt ten strijde.
Koen heeft in middels de koffie ingeruild voor wat gerstenat.

CHRISTIAAN

diagram 11
diagram 12
e
Na de 12 zet van wit is de stelling in diagram 11 ontstaan. Volgens de computer is de stelling vrijwel
volkomen in evenwicht. Koen overwoog hier om de pion op h5 te slaan, maar hield zich in.
Verschillende stellingskenmerken wijzen er op dat Christiaan een koningsaanval te verduren zal
krijgen. De witte koning kan immers nog altijd lang rokeren en de pion op h5 is een dankbare target
voor aankomend pionnengeweld om de zwarte vesting te breken. Dat bleek overigens onnodig want
Christiaan verzwakte op de 20e zet zelf zijn koningsstelling door met zijn h pion een intussen naar g4
opgerukte pion van Koen te slaan. Er volgde een moeilijk te verdedigen belegering, waarin de druk
op Christaan langzaam werd opgevoer. In diagram 12 zien we de stelling na f7-f5, de 28ste zet van
zwart, aangemerkt door de computer als een zeer ernstige blunder. De computer geeft als winnende
variant 29. exf5 – Tag8, 30. Txg4 – Kf8, 31. Fxg6 – Ke8 ,32. Tf1 – Tf8, 33. g7 – Txf1. In de partij volgde
echter 29. exf5 – Lxf5, 30. DxPe7! Zwart gaf op, omdat 30. … - DxDe7 tot stukverlies leidt na de
paardvork 31. Pxf5+!! In zijn lot berustend gaf Christiaan daarom op.

JP niet alleen defensief op het bord, maar ook in zijn houding…..
Op dit fotomoment ging de strijd nog gelijk op met aan beide zijden een gesneuveld paard en loper

MAXIM

diagram 13
diagram 14
Na een beroerde opening was Maxim best wel slecht komen te staan. Het resulteerde in een stelling
met twee pionnen minder. Maar in een scherp gevecht blijft hij doorvechten als een leeuw,
vertrouwend op zijn eigen creativiteit. In diagram 13 zien we de stelling nadat hij net 23. … - Pc6
heeft gespeeld. Een zeer opmerkelijke en avontuurlijke zet. Het paard kan niet worden geslagen
vanwege 24. … - Txd1+! Volgens de computer is het echter toch een fout, omdat wit de tussenzet 24.
Td3 kan spelen, met aanval op de ongedekte loper op c3. Er staan dan twee stukken in. Er zou
kunnen volgen 24. … - Lf6 25. dxPc6 – Txd3, 26. cxd3–Txc6 27. Lc4-Tb6, 28. h4-Tb7. In de partij
gebeurt het onverwachte en wordt de stugge volharding van Maxim beloond. In diagram 14 zien we
de partij nadat de meester op de 28ste zet c3?? heeft gespeeld, een capitale blunder volgens de
computer. Maxim slaat direct toe met 28. Txe6!, de toren kan immers niet geslagen worden vanwege
29. … - TxTd1+! Nu leken even de rollen helemaal omgedraaid. Aan Maxim was het nu met een loper
tegen twee pionnen om te bewijzen, dat hij met dat voordeel kon winnen of in ieder geval remise
kon houden. Helaas zette de witspeler een meesterlijk tandje bij. Er volgde een langdurig en
uitermate boeiend gevecht. Koen offerde uiteindelijk zijn toren om zo het winnende eindspel in te
gaan met zwarte koning en toren tegen witte koning en vier vrijpionnen. Hij trok aan het langste end.

Koen sprak na afloop zijn terechte waardering uit voor onze kroonjuwelen Maxim en Sander jr.

JOS

diagram 15
diagram 16
Jos was uitstekend op dreef en leek de meester volledig in de tang te hebben. Nadat die laatste op de
26ste zet een verliezende blunder was begaan met Dc2, verzuimde de zwartspeler echter om het af te
straffen. Zie diagram 15. De computer geeft daarvoor de volgende stoere variant voor zwart 26. … d3!, 27. Ld4 – Dxd4, 28. Da2 – d2, 29. Te2 – Dxa1, 30. Dxa1 – Lxa1, 31. Pxd2 met een overduidelijk
gewonnen stelling als resultaat. In plaats daarvan sloeg Jos de loper op b2 met zijn paard. Er volgde
een scherp gevecht waarin Koen gaandeweg het initiatief van de tweesnijdende aanvallen naar zich
toe wist te trekken. Op de 29ste zet speelde hij 29. Lxc6!! Zie diagram 16. Deze bruuske loperzet
maakte abrubt een einde aan het simultaansprookje van Jos. De zet wordt door de computer zelfs als
briljant geclassifiseerd. Enigszins ontredderd sloeg Jos terug met zijn dame, waarop de meester het
ijzersterke 30. Ta7+ liet volgen, de werkelijke pointe achter de loperzet. Dameverlies is niet te
vermijden. Jos gaf op. De computer typeerde de partij van Jos als een THROWAWAY met als puntige
samenvatting ‘Één speler was aan het winnen, maar verpestte alles met een blunder.’ Sneu voor jos
is natuurlijk dat uitgerekend in zijn partij het allerbeste van meester Koen naar boven moest komen.

Onder toeziend oog van Jan buigt Koen zich over de partij van Johan. Uiteindelijk moest Koen
helemaal voor hem buigen…

INNO

diagram 17
diagram 18
Inno was na de opening en na veel gemanoeuvreer nogal gedrongen komen te staan. Normaliter
moet dat kunnen worden afgestraft. Na zijn 26e zet was de stelling van diagram 17 ontstaan. Koen
speelde hier 27. h5 om de grip op de stelling te vergroten en Inno nog meer in zijn bewegingsvrijheid
te beknotten. Hij had het waarschijnlijk iets beter kunnen aanpakken. De computer suggereert hier
De4 als beste zet, met grote druk op de e-lijn. Er had dan kunnen volgen 27. … - Pct. 28. Te3 – Dg6,
29. Df3 – Df7, 30. Df4-Pe8, 31. De4-Pc7. Na h5 volgde in de partij 27. … Te7. Vervolgens maakte de
meester een foutje met 28. Te4? Inno ruilde natuurlijk dankbaar de torens af en won zodoende de op
de 27ste zet naar voren geschoven pion op h5. Nog lang probeerde Koen zijn ruimtevoordeel
beslissend uit te buiten. In diagram 18 zien we de slotstelling op de 51ste zet van wit, waarin nog altijd
weinig aan de pionnenstructuur was veranderd. De vrede werd getekend. Inno had natuurlijk twee
pluspionnen, maar was toch vooral heel tevreden met de behaalde remise.

Schaakkoning Inno wist ook remise bij Koen af te dwingen

BASSAM

diagram 19
diagram 20
Bassam speelde aanvallend als altijd. Met dat doel speelde hij op de 19e zet f7-f5. Zie diagram 19. De
computer beschouwt dit als een fout en geeft de volgende variant voor wit: 20. Lxa6 – Kh8, 21. Td6 –
Dc7, 22. Tad1 – Tf6, 23. Lg5-Txd6, 24. Dxd6 – Db6 met winnende stelling. Het liep echter totaal
anders. Koen pakte het pionnetje op a7 niet en speelde in plaats daarvan Lc4+. Op de volgende zet
speelde hij 21. Lc5, waarop Bassam voortvarend ten strijde trok en 21. … - Dh4 speelde. Zie diagram
20. Met zijn dame valt hij de onverdedigde loper op c4 aan. Vervolgens kan hij met een manoeuvre
van zijn dame, bijvoorbeeld naar h5 de pion of f3 extra onder vuur nemen, eventueel gesteund met
een zet als e5-e4. Wit moet dan zeker oppassen omdat zijn dame op de andere kant van het bord
staat, evenals de meeste van zijn stukken. Een en ander past in Bassams aanvallende straatje. Nu
blunderde de meester door 22. … - Lb3 te doen, terwijl hij met Lxf8 meteen de kwaliteit had kunnen
winnen. De computer geeft als vervolg 22. … - LxLf8, 23. Da2 – e4, 24. fxe4 – Pf6, 25. Le2 – Pxe4, 26.
Pxe4 – Lxe4. De partij verliep anders. Bassams aanval kwam nooit echt van de grond en Koen won.

Koen ging door de knieën voor een doorkijkje.
Uiteindelijk ging Bassam spreekwoordelijk door de knieën

HEMMO

diagram 21
diagram 22
Hemmo speelde werkelijk een fantastische partij, misschien wel zijn beste ooit. Hij miste helaas wel
een opgelegde kans. In diagram 21 zien we de stelling na Pd3, de 19e zet van wit. Die zet wordt door
de computer aangemerkt als blunder, vanwege de tactische combinatie en zettenreeks 19. … LxPe4.
20 Lxe4 – Pe2+, 21. Kh1 – PxTc1, 22. PxPc1 – Tad8, 23. Pe2 – Td6 die had kunnen volgen. Daarmee
had Hemmo een kwaliteit kunnen winnen. In plaats daarvan speelde Hemmo het rustigere en
degelijke 19. … Tad8. De partij bleef gelijk opgaan. Ook Koen miste een kans op de 46ste zet toen hij
Te4 speelde in plaats van Td6. Zie diagram 24. De computer geeft dan als mogelijk vervolg 46. Td6 –
Tf7, 47. Dd4+-Kh7, 48. Dd3+-Kg7, 49. Tg6+-Kf8, 50. Dd2-Ke8, 51. Dd5. Het is voor de zwartspeler in
die zettenreeks op eieren lopen, vanwege de onveilige open positie van zijn koning. Vanuit de stelling
in diagram 22 volgde nog een tiental zetten, waarin Koen zijn pionnetje terugveroverde voordat tot
remise werd besloten. Het was een van de laatst eindigende partijen van de avond. De computer
typeerde het duel als SHARP met als samenvatting ‘De partij ging op en neer waarbij beide spelers
kansen misten.’

Hemmo hielt zijn glimmende koppie er bij en was heel tevreden met het remise aanbod van Koen.

SANDER W.

diagram 23
diagram 24
De hele club was natuurlijk nieuwsgierig hoe Sander W. het er vanaf zou brengen. Hij opende
Siciliaans tegen de meester en er ontspon zich een zeer scherpe partij, waarin beide koningen op de
tocht kwamen te staan. Koen had echter steeds het initiatief en Sander vond niet altijd de beste
voortzettingen. Zo verzuimde hij om op het juiste moment met Lb7 de lange dreigende diagonaal in
bezit te nemen. Na zijn 26. …-Dd6, dat door de computer als een fout wordt gezien, dreigde het doek
te vallen voor onze jonge held. Koen haalde uit met een destructief loperoffer op g6. Zie diagram 23.
Het is natuurlijk duidelijk dat de koning in een dergelijke gatenkaas een veilig heenkomen moet zien
te zoeken, of dat pijlsnel de tegenaanval moet worden ingezet. Na de blunder 30. … - Kd7 was de
executie onvermijdelijk. Zie de slotstelling in diagram 24, waarin Sander opgaf. Volgens de computer
had zwart vlak daarvoor op de 29ste zet niet Ke8 moeten doen, maar e5, dan was de schade in een
bijzonder gecompliceerde stelling misschien nog te beperken geweest. In de slotstelling geeft de
computer de volgende winnende variant aan: 31. Dg7+ - Kd6, 32. Td2 – a5, 33. f7-Ld7, 34. TxDd5+! –
exTd5, 35. Df6+-Kc7 met Dame winst en een verliezende stelling voor zwart. Toch was Koen
nadrukkelijk onder de indruk van Sanders spel. Na het hele simultaangebeuren, onder het genot van
een biertje, voorspelde hij dat Sander W. minstens zal uitgroeien tot een zeer sterke clubspeler!

De laatste zetten van Maxim, na middernacht, net voordat de stukken weer in de doos gingen

ARIE

diagram 25
diagram 26
Een van de beste partijen van de avond voor Van der Linde werd gespeeld door Arie. In diagram 25
zien we de nogal gedrongen positie van zwart in het vroege middenspel, die echter enkele onprettige
verrassingen in petto blijkt te hebben. Met de breekzet 19. d6 trapte de meester op een zorgvuldig
gecamoufleerde en geprepareerde landmijn. De computer beschouwt deze zet dan ook als een dikke
blunder. De loper op a8 ziet er oppervlakkig gezien uit als een nogal beroerd geplaatst stuk. Niets
bleek minder waar, want er volgde als een duvel uit een doosje 19. … - LxLg2, 20. KxLg2 – Dxc6+!, 21.
Kh2 – DxPc4 met stukwinst. Koen probeerde er nog wat van te maken door op de 22ste zet met zijn
pion door te slaan naar e7 en vervolgens door te slaan naar f8, waarbij zijn pion promoveerde tot
dame. Per saldo schoot hij daar weinig mee op, want hij verloor in tussen zijn andere dame op d2.
Alles was grondig gecalculeerd door onze Arie! Het bleek de algehele teneur van de partij, die geheel
door zwart zou worden gedomineerd. In diagram 26 zien we de genadeklap na 31. …-g5! Waarop
Koen niets anders kon doen, dan zijn toren ruilen voor een paard. Hij speelde nog enkele zetten door,
maar gaf zich toen gewonnen, omdat hij zal hebben ingezien dat hij aan de langzame verwurging
door deze zwartspeler echt niet meer zou kunnen ontsnappen.

De laatste loodjes van Jarek en Hemmo

JAN, JAREK, JOHAN EN JO
Jan was het eerste slachtoffer van de avond van het meesterlijk geweld. Na 15 zetten stond hij al
enkele stukken achter en gaf hij de pijp aan Maarten. Hij wilde zijn partij dan ook niet afstaan voor
het verslag. Eenieder zal zich daar iets bij kunnen voorstellen. Jarek wilde dat wel, maar helaas was
zijn notatieformulier niet ontcijferbaar. Best jammer, vooral als je bedenkt dat ook hij van de
meester won. In een stelling met zwarte koning, dame en vier pionnen tegen witte koning, twee
torens en twee pionnen gaf de simultaangever zich uiteindelijk gewonnen, nadat hij gedurende de
partij zes keer resoluut het remiseaanbod van Jarek had verworpen. Hij vond dat Jarek gewoon
moest laten zien, dat hij in een dergelijke betere stelling kon winnen. Johan zat zich de hele avond te
verkneukelen, want de meester was al vroeg in zijn ‘Liberated Bishop variant’ getuind. Het leverde
hem een stuk op tegen twee pionnen. Met veel kunst en vliegwerk wist Koen het materiele
evenwicht weer gelijk te trekken, maar kon desondanks net niet voorkomen dat Johan via een
geniepige tactische dreiging, waarin de promotie van zijn laatste pion was betrokken, de partij won.
Weer eens een fraaie overwinning van onze geduchte voorzitter. Hulde!
Jeugdmeester Jo was de laatste clubspeler die met de echte meester het gevecht op de vierenzestig
velden volhield. Er was een stelling in het eindspel ontstaan waarin Koen beschikte over koning,
toren, loper en paard met zeven pionnen, waaronder een lastige vrijpion op de d-lijn, tegen een
koning, dame en een loper en zes pionnen van Jo. De vrijpion rukte gestaag op. Jo besloot het
promotiemonster te elimineren ten koste van zijn loper, toen het de zesde rijd had bereikt. Het werd
heel erg spannend. Zijn dame moest het opnemen tegen toren, loper en paard. Een
eindspelklassieker, waarin de witspeler natuurlijk wint, mits hij zijn stukken goed weet samen te
laten werken. Dat demonstreerde de schaakmeester op formidabele wijze. Langzaamaan werd Jo
teruggedrongen in zijn vesting. De zwarte dame was in de slotstelling getransformeerd in een
waardeloze prul, waarop Jo dan ook niets anders restte dan opgeven.

Er werd flink wat afgepeinsd op vrijdagavond 14 juni 2019.

TOT SLOT
Nadat alle partijen waren afgelopen was er nog een gezellig samenzijn met meester Koen, waarin op
ontspannen wijze de gebruikelijke sterke schaakverhalen werden gebezigd, terwijl het gerstenat
rijkelijk vloeide. Om twee over een ging de laatste trein naar Groningen, die de meester gelukkig wist
te halen dankzij de aangeboden lift door Hans.
Hoe was het mogelijk: Koen Lambrechts versus Schaakclub van der Linde was 11,5 tegen 5,5
geworden. Vier overwinningen en drie remises hadden we gescoord en we waren allemaal als
kinderen zo blij. Koen was het ietwat tegengevallen, maar hij zei toch de hele avond zijn stinkende
best te hebben gedaan. Het siert hem dat hij bleef lachen en uiterst vriendelijk was tot aan het
onvermijdelijke afscheid. Volgens onze enthousiaste Jarek is hij ‘de gezelligste simultaangever tot nu
toe.’ Maar hier moet kritisch worden opgemerkt dat Jarek blijkbaar is vergeten, dat hij dat ook al had
gezegd van Renze in 2018 en van Lucas in 2017. Zou al die gezelligheid hem misschien punten
hebben gekost, vroeg ik mij af.
Enfin aan alle goede dingen komt helaas een eind. Er wordt vaak wijselijk gezegd ‘Kijk nooit te lang
achterom’, dus ik kijk na het schrijven van dit lijvige verslag alweer uit naar het ongetwijfeld leuke
simultaanevenement van 2020!
Sander Kletter, 15, 16 en 17 juni 2019

Al met al een geslaagde avond. Uiteindelijk was er maar eentje die met bekers naar huis ging…

