woensdag, 22 augustus 2012

Kampioenschap 1969 door het lot beslist
Vorige week introduceerden we hier Pierre Smeets, de
man van een toevallige ontmoeting in Wijk aan Zee die
jeugdkampioen van Limburg blijkt te zijn geweest.
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stond weer beter maar ook dat was
niet aan mij besteed en uiteindelijk
werd het remise. Wat nu? Mijn tegenstander had volgens mij in de
gaten hoe de krachtsverhoudingen
lagen en weigerde te vluggeren om
de titel. Toen werd er nota bene geloot! De jeugdleider had volgens
mij gewoon moeten vaststellen dat
er moest worden gevluggerd. Gelukkig won ik die loting. Moreel vond
ik dat wel terecht: in de onderlinge
partij had ik zwart gehad en mijn
tegenstander wilde er verder niet
om schaken.”
Pierre Smeets mocht meedoen aan
het Nederlands jeugdkampioenschap in Oostvoorne en Rockanje,
waar in die tijd alle onderbondsjeugdkampioenen aan meededen.

Er waren veertien deelnemers, één
uit elke onderbond en twee uit de
RSB als organiserend rayon. Het
kampioenschap had een nieuwtje.
Voor het eerst waren er geldprijzen. Er waren er zeven, afdalend
van 100 tot 25 gulden (totaal 380
gulden) en voor de niet-prijswinnaars 2,50 gulden per winstpunt.
In negen dagen speelden ze 13 partijen. Pierre Smeets behaalde 4,5
uit 13. Hij werd daarmee gedeeld elfde, samen met de toen pas veertienjarige Leon Pliester die later IM
werd. „Mijn beste resultaat was dat
ik in het officieuze snelschaakkampioenschap op een gedeelde vierde
plaats eindigde en samen met Hans
Böhm tijdens die twee weken van
het toernooi onverslaanbaar was in
tafelvoetbal. Toch heb ik in dat
kampioenschap veel geleerd tegen
spelers die bijna allemaal op
KNSB-niveau speelden terwijl ik
zelfs nog nooit een KNSB-speler
had gezien.” Böhm en Ligterink
eindigden gelijk bovenaan. Ligterink won de beslissingsmatch met
2-0. Zij werden later allebei IM.
Volgende week deel 3 over Pierre
Smeets.
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