
Beker: Rode Lopers – SV Waalwijk 

 

Vrijdag 2 december trad ons Waalwijk voor het eerst dit seizoen aan voor een 

bekerwedstrijd. Zowel tegenstander Rode Lopers als wij mochten van een bye genieten in 

ronde 1, waarmee onze tegenstanders verder kwamen dan voor hen gebruikelijk. Onze 

Oosterhoutse schaakvrienden hebben een club die zijn moeilijk met andere clubs laat 

vergelijken: niet veel senioren, weinig absolute topspelers, maar wel erg veel jeugd. 

Daardoor misschien niet een club die het ons nu moeilijk zou gaan maken, maar wellicht wel 

eentje waarin meer toekomst zit dan de gemiddelde Brabantse schaakvereniging. Dat 

moeilijk maken lukte overigens uitstekend bij uitzoeken van een speellocatie. Waarbij soms 

de weg naar de locatie het euvel is, bleek hier het vinden van de ingang misschien wel het 

grootste raadsel van de avond. Desondanks lukt zelfs dat door ons dappere viertal en 

konden we nog net meegenieten van de prijsuitreiking van het snelschaken bij de jeugd. 

Bij de start van de wedstrijd bleken we over twee spreekkamers verdeeld te zijn. Best 

jammer voor een wedstrijd met 4 borden, maar ergens ook wel weer apart, anders en 

daarmee schrijvenswaardig. Het afgesproken signaal voor een remiseaanbod (twee keer op 

de muur bonken), bleek niet nodig. Na een half uurtje stonden zowel Leon als Robert in 

spreekkamer 4 al een vol stuk voor, waarbij Robert zelfs al met de matvoering begonnen 

was. Nico in spreekkamer 3 ontwikkelde in rap tempo een prachtstelling tegen de beste stap 

2 medaillewinnaar van het jeugdtoernooi. In dezelfde kamer boog Ad slechts over een 

miniem voordeeltje. 

Niet veel later had Robert inderdaad gewonnen, terwijl Leon ontzettend veel mooie velden 

voor zijn stukken had en het slechts wachten was op de winst. Nico ging wat te ver in het 

uitbouwen van zijn stelling en moest kortstondig hergroeperen en opnieuw beginnen. Ad won 

een pionnetje en mocht een eindspel van T+L+ veel pionnen tegen T+L +1 pion meer gaan 

uitmelken. 

Leon hengelde de buit als vanzelfsprekend binnen, waarna Nico zijn tweede stormloop wat 

daadkrachtiger aanpakte: mat en de teamoverwinning. Ad’s tegenstander gaf kort daarna op, 

wegens onvermijdelijk langdurig lijden in het vooruitzicht. 

Voor de Waalwijkers rest een plekje in de koker voor ronde 3, Rode Lopers is uitgeschakeld, 

maar mag tegen ons avondteam proberen revanche te nemen.  

 


