Op zoek naar David
In een wereld waarin niets is wat het lijkt – of niets lijkt wat het is – zoekt menig naar
houvast. Dat kan een weerbericht zijn (het is dus echt koud), een thermometer (geen koorts,
mooi!) of een snelheidsmeter (zijn dit mijlen?). Tot voor kort vormden ook peilingen voor
verkiezingen een baken van rust. Uitslagen kwamen zo perfect overeen, dat een vraag of er
überhaupt stemmen geteld worden, gerechtvaardigd leek. En zolang iedereen tevreden is –
want resultaat conform verwachting – maalt er ook niemand om. Maar 2016 is een jaar
waarin alles anders is.
Waar elke serieuze marktonderzoeker in de UK uiteindelijk David Cameron en zijn remainkamp de meerderheid toespeelt, kiest de Brit anders. En terwijl Hillary toch echt eenvoudig
en op haar sloffen de winst zou binnentrekken volgens internet, telefoon of deur-tot-deur
polls, blijkt niets minder waar. Ze gaf geen losersspeech, niet omdat ze dat niet durfde of aan
kon. Ze had er simpelweg geen klaar liggen! Waarom tijd spenderen aan iets wat niet
gebeuren gaat? Zie de analoog met het schaakbord: dat zal hij toch niet spelen?
Als verkiezingspolls de vastigheid niet bieden wat kan dat dan wel? Bookmakers?! Put your
money where your mouth is. Als dat op gaat, kan er niets steviger zijn dan dit, toch? Wie
betaalt, bepaalt! En toen was daar ineens een klein voetbalclubje uit Leicester, dat een
selectie heeft ter waarde gelijk is aan die van menig speler van de rijke elite uit Manchester.
Dat Leicester stond aan de vooravond van voetbalseizoen 2015/2016 met een quotering van
1 tot 5000 op de boeken. Gelijk met kansen als: Elvis duikt dit jaar levend ergens op. Of
Obama neemt ontslag en gaat cricket spelen in het nationale team van Engeland. Of Frodo
gooit in deel 3 de ring van de berg af ipv netjes het vuur in. Dat soort dingen gebeurt niet!
Toch? Ach ja, het verhaal is bekend, Leicester werd kampioen, speelt Champions League en
heeft inmiddels weer netjes haar plek in het rechterrijtje ingenomen. De voetbalwereld en
bookmakers in shock achterlatend, nooit meer hetzelfde!
Oke, verkiezingspolls niet, bookmakers niet… Ratings dan? Wat heerlijk om daar naar te
kunnen kijken. Dat geeft vertrouwen in de uitkomst van een wedstrijd. Een individueel potje
kan raar lopen, maar in een teamwedstrijd moet rating toch een vrij accuraat voorspelmodel
vormen? Toch?! In avondklasse C2 is het Waalwijkse avondteam van Goliath kaliber. Het op
rating één na sterkste team heeft 200 punten minder dan de onzen. Dat kan toch niet fout
gaan? Toch?!?! Immers als nu ook de ratings niet meer betrouwbaar zijn… all bets are off!
Het seizoen is dus een grote zoektocht op zoek naar David, het team dat ons omver knikkert
om te laten zien dat echt alles kan.
In de tweede ronde was dat nog niet het geval. RSG D kwam op bezoek, met een team dat
ons geenszins kon verontrusten. Al binnen een uur, kon op de borden 3 en 4 een punt
verwacht worden. Beiden met een materiele voorsprong en vooral denkwerk vereist hoe het
punt binnen te hengelen. Iets dat Wim gevolgd door Robert vakkundig deden. Nico kreeg
niet lang daarna in een wat evenwichtigere partij wat mogelijkheden om vijandige stukken in
het nauw te drijven. Eén misstap werd daarbij afgestraft met een pionvork. Met de
matchpunten in de tas en een lange werkdag achter de rug, vonden de heren op bord 1 het
wel prima. In een gelijke stelling werd de vrede getekend. Daarbij mocht Ad lang niet klagen.
Zijn tegenstander durfde het niet aan een pion op te snoepen nadat het momentum uit Ad’s
aanval was verdwenen.

