Ronde 3: AFSTRAFFING
Een zaterdag om snel te vergeten, zaterdag 14 december.
Teamleider van De Kemppion werkte nog wel mee om onze, op papier, sterkste speler, Barry,
mee te laten spelen. Dinsdag 10 december togen Leon en Barry naar Steensel om de 1-0 te
gaan maken.
Het liep anders. De aparte Franse opzet veroorzaakte geen problemen bij zijn tegenstander en
daardoor begonnen we zaterdags met een 1-0 achterstand.
Vol goede moed om de achterstand om te buigen togen we naar Steensel alwaar de
plaatselijke Kerstmarkt volop in aanbouw was. De eerlijkheid gebied te zeggen dat we daar
als schakers totaal géén last van hebben gehad, ook niet toen de Kerstmarkt geopend was en
er behoorlijk wat volk op af kwam.
Nee, geen excuus. We zijn gewoon met pek en veren weer naar huis gestuurd. 7-1
Heeft er meer in gezeten? Ongetwijfeld hadden we her en der wat kunnen scoren maar
aangezien Leon al vrij snel erg slecht en niet veel later verloren stond moesten we wel door
gaan. Remises werden door Richard, Robert, Hans en René geweigerd. Ron stond moeilijk,
alleen Wim stond erg goed tot gewonnen.
Maar Richard ging te passief spelen en verloor. Wim verknalde zijn winststelling en verloor.
René ruilde de torens en kwam verloren te staan. Ron kreeg een remiseaanbod en na overleg
met mij mocht hij dat aannemen. Er zat toch geen matchpunt meer in. Zelf pakte ik remise en
René verloor ook. Robert probeerde nog lang een verloren stelling te redden ,aar ondanks
tijdnood van zijn tegenstander lukte dat niet.
Had het anders kunnen lopen als ik de volgende combinatie gezien had?
Ik zat hier 24. – h5 te berekenen.
25. Df3 Le4
26. Dxh5 Th8
27. Dg4
Maar zag niet hoe ik verder moest
komen.
Waar zat mijn denkfout?
Volgende wedstrijd zullen we er vol
tegen aan moeten om uit de
degradatiezorgen te blijven. Zaterdag 1
februari 2020 spelen we thuis tegen
Dordrecht 2, de koploper in onze
klasse.
( Denkfout: 24. – h5 25. Df3 g4 !!!! > tussenzetje 26. hxg4 Le4 )

