DE TREIN DERDERT DOOR !!!!!!!!!!!!!!!!!
Na het vooraf zo gevreesde Gardé kregen we nu de nummer 3 qua ELO op bezoek.
Het onvoorspelbare HMC 4 uit Den Bosch.
Wie doen er mee? Wie roepen ze op?
Altijd weer verrassend bij die club, met wie onze relatie op z’n zachts gezegd nogal koeltjes
is.
Uiteraard hebben ze Remco benaderd om wat meer over onze speelwijze en voorkeuren te
weten te komen. Natuurlijk heeft Remco zijn mond gehouden, anders…………..
Maar weldegelijk hebben ze de opstelling aan ons aangepast.
In vergelijking met hun eerste wedstrijd en de teamindeling volgens hun website deden de
volgende spelers niet mee: Melissa Mühren, Frans van Vugt en Kees van Oirschot.
De vervangers: Theo van de Berkmortel ( ELO 2277 ) en Henk Burg ( ELO 1896 ).
Op papier meteen de twee sterkste spelers, die ze vervolgens op bord 2, Theo, en op bord 7,
Henk, zetten. Hoezo worden de teams daar niet aangepast ???
Uiteraard had ik hier al een beetje rekening mee gehouden en Toine opgeroepen.
Mooi dat die Theo er van baalde dat ie tegen Toine moest.
Peter van Eindhoven had aangegeven dat hij wel in het tweede wilde spelen.
De overwinning van 5 – 3 was enigszins geflatteerd, want nadat ikzelf het winnende punt had
binnengesleept, zag het er naar uit dat het 7 – 1 zou gaan worden.
’s Zondags m’n partij in Fritz en ja hoor, mijn zéér goede gevoel over de partij werd de nek
omgedraaid. Maakte ik vorig jaar een blunder in gewonnen stelling die Henk Burg WEL zag,
deze keer maakte ik een blunder die hij gelukkig NIET zag.
Inderdaad, dezelfde tegenstanders als vorig seizoen.
Eindelijk eens een Philidor die ik goed opzette.
Ook wel bekend als de leeuwenklauw.
Eigenlijk is die Henk er helemaal niet aan te pas gekomen, totdat ik in de volgende stelling
aan zet was. Mijn gedachtegang was dat de dame overbelast was dus overtuigend sla ik die
h – pion er met mijn loper af.
Keifout natuurlijk want die kan ie er met SCHAAK afslaan, waarna hetzelfde spookscenario
als vorig seizoen zou hebben ontstaan.

Wit: Henk Burg ( ELO 1896 )
Zwart: Hans Remmers ( ELO 1857 )
Stelling na de 30 e zet van wit.
Hier moet ik natuurlijk voortzetten met
30 --, Tg1 schaak
en in hogere zin is het dan uit.
Er kan volgen:
31. Kc2, Tg2 en de f - pion is niet te
houden.
Daarna valt ook de h – pion.
Goeie pot, toch één foutje, maar gelukkig
niet gezien.

Geflatteerd 5-3 want het had 7-1 kunnen worden ??? Jazeker, maar ook geflatteerd omdat het
er in het begin helemaal niet naar uitzag dat er een vrij eenvoudige zege aan zat te komen.
Halverwege waren er toch op de nodige borden kleine probleempjes en stellingen die nog alle
kanten op konden.
Wilbert op bord 1 had twee stukken voor een toren + pion, moeilijk dus.
Bij Toine op bord 2 was het inmiddels afgelopen, remise. Een goede prestatie tegen een speler
met ELO 2277 terwijl de slotstelling nog steeds in het voordeel van zwart was.
Maar ja, die Theo was helemaal niet blij met Toine, dus hij pakte maar remise door herhaling
van zetten.
Na de laatste zet stond het zo:
Zwart is aan zet.

Wit: Toine ( ELO 2032 )
Zwart: Theo v/d Berkmortel ( ELO 2277 )

Zojuist is er Da3, Lc1, Db4, Ld2 gespeeld
met remise. Zwart kan volgens Fritz echter
beter voortzetten met Dg4 waarna een
klein plusje voor zwart resteert. ( 0.63 )

Bij Feike op bord 3 was het allemaal nog erg onduidelijk.
Hij werd verrast door 1. Pc3 hetgeen hij zelf ook altijd speelt.
Hoe lastig dat voor zwart is ondervond hij aan den lijve. Opmerking van Feike: “Ik wist niet
dat die opening zo goed was”.
Op bord 4 zat Richard, waar op dat moment ook niet veel over te vertellen was.
Sander op bord 5 had een lastige stelling en Nico op bord 6 had z’n bord verkeerd liggen,
hetgeen hem meer hoofdbrekens kostte dan de partij. Daar was weinig aan.
Ikzelf op bord 7 stond op dat moment nog gelijkwaardig, maar Hans S. op bord 8 ?????
Daar stond het bord in vuur en vlam na een stukoffer van Hans.
Het zag er echt naar uit dat ie zou gaan verliezen.
Dus na een uurtje of 2 ½ schaken stond het 1 duidelijk beter, 1 waarschijnlijk verloren, 5 min
of meer gelijkwaardig en 1 remise.
Op dat moment kregen Richard en Sander een remiseaanbod hetgeen na overleg met Wilbert
door mij werd geweigerd. Ook zij kunnen namelijk tellen en dachten op dat moment een
goeie deal te kunnen maken.
Waar keerden de kansen zich onze kant op ??
Nou, dat begon bij Hans S.
Nog steeds dat stuk achter wist hij dermate dreigend te worden dat z’n tegenstander het niet
meer zag, en steeds meer mindere, of slechte zetten ging doen.

In vogelvlucht Hans z’n partij:
De stelling waarbij ik Hans eens diep in
zijn ogen keek, waarna hij een glimlach niet kon onderdrukken. Want alhoewel hij hier zeker
een half uur heeft nagedacht wist hij eigenlijk al na +/- 1 minuut dat die pion op f7 eraf zou
gaan.

Wit: Hans Sinnige ( ELO 1819 )
Zwart: Rune Einarsen ( ELO 1685 )
En daar ging tie: 10. Lxf7 ?!?!?
Na 10. --, Kxf7 vervolgde hij met 11. 0-0 terwijl Pe5+ beter is.
11. --, Pf6 12. Pe5+, Kg8 13. g4, h6 14. Dd3

En dan staat het zo:

Hier ging Rune vreselijk de mist in door 14. --, Le6 ??????????? te spelen.
Die kans hoef je Hans maar één keer te geven, want met 15. Txf6 !!! is het helemaal uit.
Maar wat als hij nou eens voorzet met 14. --, Pc6 !! ?
Dreigt Dxd4 en Pxe5, beide niet lekker voor wit. Ook Pf3 is geen oplossing want Lxg4.
En op Tad1 volgt Pxe5, dxe5 dameruil en slaan op g4.
Het enige dat wit heeft is Pxc6 waarna de angel al een heel eind uit de aanval is.

Een gelukkig puntje dus.
Daardoor geïnspireerd volgden de punten elkaar in rap tempo op.
Sander kon niets meer forceren en moest alsnog berusten in remise.
Wilbert wist zijn kleine voordeel om te buigen in groot voordeel en Richard, die weer eens
moe was, maar dat is ie altijd, haalde het punt ook binnen.
Tot aan de 28 e zet is er niet veel aan de hand, de remisemarge is nauwelijks overschreden.
Maar dan staat het zo:
Wit: Geert Gabriëls ( ELO 1868 )
Zwart: Richard ( ELO 1909 )
In deze stelling dacht wit een gratis
pionnetje op f7 mee te nemen.
Op zich kan dat wel maar dan moet hij na
28. Txf7, bxc3 wel voortzetten met
29. Txg7 en dan is het na 29. --, Kxg7
30. e6 waarschijnlijk nog net te houden.
Maar na 29. Le3, Dg6 30. e6, c2 31. Lc1,
Tc4 32. Pb5, Tg4 33. Pd6, Ld4 is het
helemaal uit.
Hij speelde nog 34. Le3, Lxe3 35. Dxe3,
d4 maar gaf toen maar op.

Toen stond het dus 5-1 en Nico en Feike zouden de 7-1 wel veilig stellen.
Hoe anders kan het lopen.
Bord 3:
Wit: Arthur Slobbe ( ELO 1806 )
Zwart: Feike ( ELO 1954 )
Wit heft een kwaliteit geofferd voor vage
aanvalskansen.
En na 41. Te5 staat het zo:

Zoals gezegd heeft Nico op bord 6 het een
en ander niet goed genoteerd, waardoor ik
die partij niet in mijn bezit heb.
Het was volgens Nico een nogal saaie pot
waarin in tijdnood door Nico middels
TWEE kwaliteitsoffers iets geprobeerd
werd.
Dat pakte goed uit, want hij kreeg een
gewonnen stelling. Helaas lukte het hem in
het resterende half uur niet om de juiste
voortzettingen te vinden, waardoor hij met
nog een seconde of 10 op de klok op moest
geven. Jammer Nico.
En natuurlijk jammer, Feike.
Toch staan we nog steeds glorieus aan kop,
gevolgd door de Stukkenjagers en
Checkmate.
En Checkmate wordt onze volgende
tegenstander op 16 december.

Hier gaat Feike vreselijk de fout in door
voort te zetten met 41. --, Dd8 ???
En na 42. De4 !!!, Kg8 43. Lxg5, Txg5
44. Txg5+, Kf8 45. Dg4, Te8 46. Df4+,
Ke7 is het met 47. Tg7 MAT.
Met 41. --, Tef7 42. Txe6, Dd5 houdt
zwart zijn voordeel vast en kan dit
uitbouwen naar winst.

Hij verzocht mij twee partijen vooruit te
spelen, maar gezien het belang denk ik niet
dat ik daar op in ga.
Uitnodiging en opstelling rond 8
december.

De stand na 2 rondes:

Overige uitslagen:
Stukkenjagers 4–Vianen DVP2
Triple-Pion – Kemppion
Gardé – Checkmate

Een niet te onderschatten tegenstander
zoals blijkt uit de 4-4 die ze tegen Gardé
behaald hebben.
Ik heb inmiddels contact gehad met hun
teamcaptain en de 4-4 was enigszins
geflatteerd want ze hadden eigenlijk
moeten winnen.

5½-2½
3-5
4-4

WAALWIJK
Stukkenjagers 4
Checkmate
HMC Calder 4
Kemppion
Gardé
Triple – Pion
Vianen DVP 2

4
4
3
2
2
1
0
0

12 ½
10
10
8½
8½
4½
5
5

