Uitstekend herstel eerste team.
Na die verschrikkelijke nederlaag, gevolgd door het goede nieuws hebben we als team zijnde
een puike prestatie neergezet. Triple-Pion werd met 6 ½ -1 ½ opgerold.
Donderdagavond kreeg ik te horen dat we niet in het hotel, maar in het Bowlingcentrum
zouden spelen. Ondanks het feit dat Peter en ik de teamleiders van de tegenstanders niet te
pakken kregen, konden we toch iets na enen aanvangen met de partijen.
Voor aanvang nog een “leuk” incidentje. De tegenstander van Hans S. vroeg mij om
notatiepapier. Heb ik niet. Ik zal toch moeten noteren, dus doe maar een gewoon stuk papier.
Heb ik niet. Als ik ga zwemmen neem ik een zwembroek mee, zei ik tegen hem.
Ongeveer 5 ( VIJF ) minuten later, hij had er dus goed over nagedacht, het uiterst gevatte
antwoord dat ie geen zwembroek meeneemt omdat ie naakt zwemt. ( !!!!!!!!!!! )
Hahahahahahahahaha. Uiteraard had ie toen geen schijn van kans meer tegen Hans, ware het
niet dat Hans een winnende combinatie over het hoofd zag.
Vervelend was dat ze maar met zeven man waren, waardoor Wilbert géén tegenstander had.
Op de fiets vanuit Den Bosch en dan niet kunnen schaken. Erg lullig, maar helaas niet anders.
Voordeel is dat je dan om 14.00 uur met 1-0 voor staat.
Bij Nico ging het bijna nóg sneller, maar té lang doorspelen voorkwam dat het om 14.00 uur
al 2-0 was. Dat gebeurde pas om 14.30 uur. Ikzelf had inmiddels remise aangeboden uit
tactische overwegingen ( En omdat ik de naam heb, natuurlijk. ) Na een rondje langs de
borden verbaasde het me eigenlijk toch wel dat ie het aannam. Maar ok, de stelling was er ook
wel naar. Dus 2 ½ - ½ na anderhalf uur schaak.
Sander had zijn voordeelstelling laten vervlakken en vroeg of ie remise aan kon bieden.
Gezien de andere borden géén probleem. Ook hier weer ongeloof dat het aangenomen werd.
Maar wel 3-1 dus. Peter stond inmiddels glad gewonnen, stuk voor, een tweede in aantocht.
Gaat ie naar mat zoeken, en denkt dat gevonden te hebben. Niet dus, waardoor hij slechts een
kwal voor blijft. Nog steeds makkelijk gewonnen natuurlijk, maar het duurde daardoor wel
iets langer. Stand 4-1 en nog een halfje nodig. Hans had zijn schitterende stelling laten
verzanden in een onduidelijke stelling. Géén dames meer op het bord, en dan wordt het voor
Hans over het algemeen toch wat moeilijker. Daarom gaf ik hem opdracht om remise aan te
bieden, hetgeen hij deed en wat wederom meteen werd geaccepteerd. Zo, de matchpunten zijn
binnen en Richard en Feike kunnen nog voor wat bordpunten zorgen. Door een blunder van
Richards tegenstander, hij pakt de verkeerde loper, weet Richard te winnen en ook Feike
schuift het technisch gewonnen eindspel simpel uit. Eindstand derhalve: 6 ½ -1 ½ .
We staan nu één matchpunt, en 2 ½ bordpunt vóór op Gardé, die zich na die afstraffing door
ons in de eerste ronde ( 7 ½ - ½ ) uitstekend hersteld hebben.
Zij moeten nog tegen Triple-Pion, dus we zullen zelf MOETEN winnen, aangezien een 4-4
hoogstwaarschijnlijk niet genoeg is. Zelf spelen we tegen de hekkensluiter Vianen DVP 2 die
nu 6 potjes verloren hebben en daarin slechts 13 bordpunten hebben behaald. Moet te doen
zijn dus.

OP NAAR HET KAMPIOENSCHAP !!!!!!!!
Na wat mindere resultaten extern, had ik besloten om Nico maar eens iets lager te zetten.
Vandaar dat hij met wit op bord 8 zijn geliefde 1. b4 kon gaan spelen.
Een simpele overwinning door een raar stukoffer van zwart. De slotstelling is echter uiterst
boeiend omdat Nico toch maar mooi mat in 7 zag.

Wit: Nico ( ELO 1901 )
Zwart: Hasan Sezin ( ELO 1491 )
In deze stelling besluit Hasan tot een zéér dubieus stukoffer.
17. --, Pxe3 ??????
Slaat natuurlijk helemaal nergens op, en dat toont Nico feilloos
aan. Na 23 zetten is het punt binnen.
Na een goede generale op donderdag tegen Sander, nu dus een
uitstekend vervolg.

Dit is de stelling na 22. --, f4
MAT IN ZEVEN !!!!!!!!!!!!
23. Txg7+ !!!!!!!!!!!!
23. -- , Kxg7 24.Tc7+ , Le7 25. Txe7+ , Kf6
26. Dg6+ , Kxe7 27. Dg7+ , Tf7
28. Dxf7+ , Kd6 ( of d8 )
29. Dd7 en MAT.
Zelf was ik daardoor wat hoger gaan zitten, namelijk op bord 5 met wit tegen hun teamleider
Mario Teeuwen. ( ELO 1741 )
Een saaie pot, Philidor, en na 12 zetten remise. Géén diagram waardig.
Bij Sander krijg ik het gevoel dat hij beter presteert naarmate hij hoger zit. Vandaar het vierde
bord voor hem. In de Franse ruilvariant is na 17 zetten eigenlijk alles al uit de stelling,
vandaar remise, hetgeen voor ons natuurlijk goed was. Ook van deze partij is géén
noemenswaardig diagram het vermelden waard. Tegenstander was Frank Ooms met een ELO
van 1741.
Peter ( ELO 1784 ) op bord 7 met zwart speelde tegen Pieter Zegers ( ELO 1648 ).
Met zwart komt er na 1. e4 bij Peter een Aljechin op het bord. Zo ook vandaag.
Stelling na de 12 e zet van zwart ( exd3 )
Het is natuurlijk al een gigantische puinhoop voor wit, maar
als hij dan ook nog vervolgd met 13. Pxg6 ??? is het na
13. -- , dxe2 14. Dxe2 , Pd4 15. c4 , Pf3+
16. Kd1 , Dxd2+ 17. Dxd2 , Txd2+ 18. Kc1 en dan
18. -- , hxg6 !! gewoon UIT.
Twee stukken voor en een toren op a1 die niet meedoet en
bovendien een toren op g1 die in staat.
Peter gaat echter verder met 18. -- , Lb4 en moet dan nog 20
zetten doorploeteren om de winst binnen te slepen.
Uiteraard lukte hem dat.
Hans S. had inmiddels remise aangeboden en gekregen.
Toch kent zijn partij een aantal opvallende momenten.

Wit: Hans ( ELO 1819 )
Zwart: Henny Valks ( ELO 1634 )
In een Caro-Kann is dit de stelling na 13 zetten. Wit is aan zet
en Hans vervolgt met 14. Pxd4 .
Valt me een beetje tegen voor een speler als Hans. Hij die
altijd maar wil offeren moet hier de zet 14. Txe6 !! zien.
Is het meteen uit.
Helaas zag ie het niet waarna er nog flink gewerkt moest
worden voor het halfje.
Dit is de slotstelling na 30. Td4.
Hans heeft na dameruil de pionnetjes misschien wat snel naar
voren geschoven. Ik zeg altijd maar, een pion kan wel vooruit
maar niet meer terug. Optisch lijkt het nog steeds een goede
stelling voor wit, maar als je Fritz er eens even wat langer naar
laat kijken, moet je toch tot de conclusie komen dat het eerder
zwart is, die wat beter staat.
Daarom leek het me beter dat we met een halfje de 2
matchpunten maar veilig moesten stellen.

Richard maakt even een moeilijke tijd door. Na een paar remises en een nederlaag gaat het
ook vandaag niet van een leien dakje. In een damegambiet, Tartakowervariant, komt hij wat
moeilijk te staan en moet vechten voor remise.
Wit: Peter Bouma ( ELO 1861 )
Zwart: Richard ( ELO 1909 )
Stelling na de 26 e zet van Richard. ( De4 )
Wit heeft twee zetten eerder de mogelijkheid om een pionnetje
te winnen voorbij laten gaan, waardoor er een min of meer
gelijke stelling is ontstaan.
Loper op e7 staat in, maar kan op f6 slaan, waarna er niets aan
de hand is. Peter besluit de loper er op te houden en zet hem op
b3 ( ?!?!?! ) Foutje, DIE loper stond niet aangevallen. Richard
zegt dankjewel, slaat die op e7 eraf en haalt het punt binnen.
Laatste pot is die van Feike.
Met wit tegen Loek van Rey, normaal hun eerste bordspeler.
Een goede positionele partij met voordeel voor Feike. Dit kun je aan hem wel toevertrouwen.
Rustig doch gedecideerd schuift hij het eindspelletje naar winst.
Nog één ronde en dan hebben we het eindelijk voor elkaar.
PROMOTIE naar de promotieklasse.

Uitslagen en de stand:

6 e Ronde 24-03-2007
Waalwijk
Gardé
Checkmate
Kemppion
De stand:
1 Waalwijk
2 Gardé
3 Checkmate
4 Kemppion
5 HMC Calder 4
6 Stukkenjagers 4
7 Triple-Pion
8 Vianen DVP 2

Triple-Pion
Stukkenjagers 4
HMC Calder 4
Vianen DVP 2

10
9
7
6
6
6
4
0

30 ½
28
25 ½
26 ½
25
24 ½
19
13

6½
5½
3
7

1½
2½
5
1

