Leon Reina en Eline Roebers winnen PK-D 2015

De negenjarige Leon Reina is de nieuwe jeugdschaakkampioen van de SGA in de categorie tot en met
12 jaar met een score van 6,5 uit 7! Een benodigde barrage met Maarten Hoeneveld, de
ratingfavoriet die evenveel punten haalde, wist hij met 1,5 -0,5 te winnen. Een geweldige prestatie
van Leon, die zowel in het toernooi als in de barrage koel bleef en gewoon goede tot zeer goede
zetten bleef doen en daarmee een van zijn beste toernooien ooit speelde. Ook voor Maarten was het
een goed toernooi, weliswaar geen kampioen, maar wel soepel geplaatst voor het NK. De derde
plaats werd gedeeld door Charles Molin, Eline Roebers, Matteo van Cleef en Milan Varnica. De
achtjarige Eline was hiermee beste meisje. Charles, Matteo en Milan gaan nog in een driekamp
bepalen wie er als derde naar het NK toegaat. Dit geldt ook voor Kavya Raulji en Masha Lindenaar die
allebei 4 punten haalden en die in een tweekamp moeten strijden om de tweede plek voor het NK
meisjes.

Toernooidirecteur Aleks met van links naar rechts Maarten, Leon, Milan, Charles, Matteo en Eline.
De toernooiorganisatie bestaande uit de beide directeuren Aleks Varnica en Friso Hoeneveld had
een perfecte ambiance in Lab 111, het voormalige pathologisch anatomisch lab op het WG terrein in
Amsterdam, gevonden. Daarnaast hadden ze gezorgd voor competente scheidsrechters en indelers,
waardoor organisatorisch gezien alles prima in orde was voor een leuk en spannend toernooi.

Een D toernooi kenmerkt zich door de verschillende type jeugdspelers die meedoen. Gelouterde
jeugdspelers, die bijna alle denktijd van 40 minuten per persoon (aangevuld met 5 seconde per zet)
geconcentreerd gebruiken in combinatie met vaak jeugdige beginners die binnen 5 minuten klaar
zijn. Toch is juist dat voorbeeld van de ervaren jeugd belangrijk voor de jeugdigen om op een
bepaald moment toch beter en langer te gaan nadenken.
Voor het toernooi hadden zich 25 jongens en 5 meisjes aangemeld. Bij de jongens waren de
favorieten: Maarten Hoeneveld, titelverdediger Khoi Pham en Milan Varnica met als gevaarlijke
outsiders Leon Reina en Matteo van Cleef. Bij de meisjes was dat Kavya Raulji (Nederlands
kampioene 2014 tot en met 9 jaar), gevolgd door Eline Roebers en titelverdedigster Masha
Lindenaar.
De eerste rondes worden door de aard van het Zwitsers systeem gekenmerkt door wedstrijden met
een groot niveauverschil en voorspelbare uitslagen . In de derde ronde stond Leon Reina tegen
Maarten Hoeneveld op het schema, een evenwichtige remise hoewel volgens zeggen Maarten
daarover niet te klagen mocht hebben. Na 7 rondes zou blijken dat dit voor beiden het enige
puntverlies was.
Na vier rondes stond Khoi met 4 uit 4 aan kop, gevolgd door Leon en Maarten met 3,5 uit 4. De
indeling was Khoi tegen Maarten en Leon tegen Eline, die in de ronde ervoor een prima partij van
Kavya had gewonnen. Leon won een goed gespeelde partij tegen Eline. Khoi tegen Maarten was de
titanenstrijd van de ronde: Maarten had in het begin van de strijd een voordeel, wat echter
vervaagde en tot een onverdedigbare koningsstelling leidde, waar Khoi de winst miste en in een
tijdnoodduel alsnog door de ervaren Maarten uitgeteld werd.
Voor Khoi waren de druiven zuur, een vermoeiende partij waarin hij zich direct bewust was dat hij de
winst gemist had en dat hij (4) vervolgens weer snel moest beginnen aan de zesde ronde tegen Leon
(4,5), waarbij hij weer de koning neer moest leggen.
Daarnaast stonden de duels Maarten (4,5) tegen Matteo (4) en Charles (4) tegen Milan (4) op het
schema. Maarten won van Matteo, maar Charles verraste Milan, die een volle dame had
weggegeven, maar toch nog wist terug te vechten naar dame tegen twee torens. Helaas voor Milan
had Charles hierbij nog drie dameflank pionnen die doorliepen. Charles bevestigde hiermee de
enorme ontwikkeling die hij het laatste jaar heeft doorgemaakt,
Voor de laatste ronde stonden op het programma aan de top: Leon (5,5) – Charles (5) , Mark van der
Vlis (4) – Maarten (5,5), Matteo (4) – Khoi (4), Tijn de Boer (4) – Eline(4), Milan (4) – Aadi
Padwardhan (4). Omdat Leon van Charles won en Maarten van Mark (die heel knap na een slechte
start een tussensprint van 4 uit 4 had gemaakt) , was het aan de andere tafels zeer spannend wie zou
winnen en aan zou schuiven bij de barrage voor de derde plaats (waar in elk geval Charles aan mee
zou doen). Daarnaast hadden Kavya en Masha Lindenaar (die karakter toonde door na een moeilijke
start zich weer omhoog te knokken) de druk op Eline verhoogd door hun partijen te winnen,
daarmede op 4 uit 7 komende.

Matteo, die tot dan toe exact volgens zijn rating had gespeeld (winnen van de zwakkeren en een
enkel verlies tegen een sterkere), steeg in deze partij op en wist in een fraai uitgevoerde
gambietopening de stelling van Khoi onder druk te zetten en deze met vaste hand tot winst te
voeren. Milan, die na zijn teleurstellende nederlaag tegen Charles, toonde veerkracht door van Aadi
te winnen. Laatstgenoemde speelde een goed toernooi, maar had net een beetje pech de laatste
ronde. Doordat Eline van Tijn won, nadat over en weer een remiseaanbod was geweigerd, zal zoals
reeds vermeld er een barrage volgen tussen Charles, Matteo en Milan.
Goede resultaten werden nog geboekt door Ryan Busa (4,5 uit 7), Nils Gardair (4 uit 7) en Om
Deshmukh (4 uit 7).

Rank
Name
Flags Score M/F Rating TPR W-We BH SB
1
Hoeneveld, Maarten
6.5 M 1702 1733 +0.10 30.5 27.25
2
Reina, Leon
6.5 M 954
1254 +1.81 29.0 25.75
3
Molin, Charles
5.0 M 747
934 +1.39 30.0 19.5
4
Roebers, Eline
5.0 F 490
816 +1.93 29.5 18.0
5
Cleef van, Matteo
5.0 M 901
1000 +1.06 28.5 17.0
6
Varnica, Milan
5.0 M 1155 1021 -0.64 25.5 16.5
7
Busa, Ryan
4.5 M 0
643 +1.00 25.0 13.75
8
Pham, Khoi
4.0 M 1366 1148 -1.49 35.0 17.0
9
Patwardhan, Aadi
4.0 M 632
717 +0.58 26.5 12.5
10 Gardair, Nils
4.0 M 0
557 557 26.0 11.5
11 Raulji, Kavya
4.0 F 683
488 -1.01 26.0 10.5
12 Lindenaar, Masha
4.0 F 349
559 +0.97 25.5 11.0
13 Vlis van der, Mark
4.0 M 868
722 -0.66 25.5 10.5
14 Boer de, Tijn
4.0 M 755
444 -1.84 25.0 11.0
15 Deshmukh, Om
4.0 M 100
514 +2.95 22.5 11.5
16 Nienkemper, Jonah
3.0 M 501
425 -0.53 26.0 5.5
17 Huiskers, Floris
3.0 M 531
228 -1.56 25.0 6.0
18 Cleef van, Daniel
3.0 M 325
282 -0.41 24.5 8.0
19 Boer de, Romke
3.0 M 308
-244 -1.01 23.5 5.5
20 Patwardhan, Suvan
3.0 M 144
290 +0.39 20.0 5.0
21 Wielstra, Romke
3.0 M 0
281 281 19.5 6.0
22 Goudriaan, Rafael
3.0 M 0
-324 -324 18.0 4.0
23 Basa, Manasvita
2.5 F 0
-276 -276 23.5 6.25
24 Voert ter, Jack
2.0 M 201
145 -0.63 24.5 6.0
25 Choudhary, Aadya
2.0 F 273
-162 -0.42 24.0 3.0
26 Reina, Samson
2.0 M 0
-235 -235 18.0 3.0
27 Jansen, Jeroen
1.0 M 562
-218 -0.98 20.0 2.5
28 Gharibyan, Bagrat
1.0 M 0
-396 -396 17.5 1.0
29 Aslam, Adam
0.0 M 927
0
+0.00 17.5 0.0
30 Pillai, Abishek
0.0 M 0
-286 -286 16.5 0.0

