
23 november 2019: Ronde 2: Waalwijk 2 – De Oude Toren 1  5 ½ - 2 ½  

 

Op bord 1 speelde Barry weer op zijn “Barry’s”. Onoverzichtelijk en voor niemand, behalve 

hemzelf, te begrijpen. Het zag er allemaal niet zo goed uit maar toch had hij zich met Pc7 

kunnen redden. Barry ging echter met het paard de verkeerde kant op en kwam er niet meer 

aan te pas. 0-1 

 

Bord 2 was voor Robert. Tegen Carel gebeurde werkelijk helemaal niets. ½ - ½  

 

Richard op bord 4 kwam zeer goed te staan. Gezien de stand bood hij remise hetgeen door 

zijn tegenstander dankbaar in ontvangst werd genomen. ½ - ½  

 

Leon kreeg de Franse opening tegen. Na een grote afruil in het vroege middenspel hield zwart 

daar een zwakke geïsoleerde pion aan over. Leon had weinig moeite om die te veroveren en 

de buit was toen binnen. Dat hij even daarna nog een kwaliteit won betekende alleen maar 

een sneller einde. 1-0 

 

Wim speelde degelijk op bord 5 en remise was genoeg. ½ - ½  

 

Hans had ook een makkelijke middag op bord 6. Zwart verzuimde zelf d5 te spelen. Toen 

deed Hans dat maar en die kreeg zo’n overweldigende stelling dat materiaalwinst voor 

tegenstander Frans onvermijdelijk was. Het kwaliteitsoffer van Frans bleek uitstel van 

executie. 1-0 

 

Ron speelde op bord 7 ook een gedegen partij. Met zwart kwam hij na een zet of 15 in het 

voordeel en dat voordeel werd niet meer weggegeven. Over de h-lijn kwamen de zware 

stukken van Ron met dodelijke precisie het witte kamp binnen. 1-0 

 

Lest but not least was René op bord 8. In dit verslag als laatste aan de beurt maar René was  

wel als eerste klaar.  

 

René heeft wit en er is werkelijk niets aan de 

hand. 

Maar zwart speelt 21. – Pd7?? 

 

22. Le7 en dankjewel. 1-0  

 

 

We doen (gezien het tijdstip van schrijven, 

deden) weer mee voor het kampioenschap. 

 

 

 


