Weer 3.5 bordpunt!
Uit bij De Drie Torens is het doorgaans goed vertoeven! Een mooi denksportcafé, met een
knus zaaltje schakers en in het bargedeelte ruimte voor analyses, geouwehoer en altijd wat
verdwaalde GO-spelers. Elk seizoen mogen we hier wel een keer op bezoek, is het niet op
zaterdag, met het bekerteam of het avondteam, dan pikken we toch zeker het jaarlijkse
doorgeefschaaktoernooitje wel mee. Deze maandag helaas geen aanstroom van nieuwe
stukken, maar moesten we het toch echt doen met de 16 houtjes die je bij aanvang krijgt.
Gelukkig had onze tegenstander meer behoefte aan extra materiaal.
Net als in de eerste twee ronden was ook nu het krachtsverschil weer te groot. Desondanks
kwam het tot een aantal interessante partijen!
Op bord 3 scoorde Nico de openingstreffer. Jarenlang hetzelfde openen begint meer en
meer zijn vruchten af te werpen. Nico heeft alles onderhand wel eens tegen gehad, kent de
belangrijke lijnen en de trucs. Zijn tegenstander pakte vlot twee pionnen en probeerde
daarna de boel bijeen te houden en dicht te zetten. Koren op de molen voor Nico, die al
ontwikkelend pionnen terug snoepte en de zwarte dame insloot.
Op bord 2 had Robert continu het betere van het spel qua initiatief en ruimte. Maar
gaandeweg werden er aardig wat stukken geruild, en werd activiteit niet omgezet in
materiaal of ander tastbaar voordeel. Met het oog op de andere borden, was remise een
prima resultaat.
Op bord 4 scoorde Wim, die iets later binnen kwam, de 2.5-0.5 en daarmee de matchpunten.
Wim won ergens in het middenspel een stuk, en moest daarna een juiste manier vinden om
zijn stukken weer goed te positioneren, samen te laten werken en de compensatie van zijn
tegenstander om zeep te helpen. Dat lukte Wim op daadkrachtige wijze!
Op bord 1 had Ad net zoals Robert de gehele partij het initiatief en ook hier kwam er geen
materiele voorsprong uit voort. Na dameruil op a6 en daarbij een dubbelpion voor zwart,
kreeg Ad wel een duidelijk voordeel in het eindspel. Uiteindelijk resteerde een toreneindspel
met een pion meer. Hierin bleef de zwarte toren passief pionnen dekken, terwijl de witte
toren elders op het bord vrij spel had. 3.5 -0.5
Het avondteam staat nu fier bovenaan, met 2 matchpunten voorsprong op de nummer twee,
drie en vier. In exact die volgorde zijn dit ook de volgende tegenstanders! Eerstvolgende
wedstrijd is op 8 december, thuis tegen nummer 2 De Toren A.

