Goede overwinning in 3e ronde 26 november 2017: Gardé 3- WLC 3: 2 ½ - 5 ½
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Geen verslag.

Een pijnlijke nederlaag tegen Dubbelschaak 3 (Ronde 4): 3 -5
Op 12 dec moesten wij thuis aantreden tegen Dubbelschaak 3; Dat is een rechtstreekse
concurrent met een gemiddeld iets beter team. Helaas waren er 3 afzeggingen/
doorplaatsingen naar het 2e team ivm afzeggingen bij het 1e waar-door ik toch niet het
sterkste team kon opstellen. Gelukkig zijn er dan nog reserves, hoewel het een ondankbare
taak is om Toon Kok en Frans Ooms te vervangen, respectievelijk door Frans Jozef Luger en
Arno de Man.
Wim staat al gauw een toren tegen een pion voor. Arno wordt op het 3e brd weggespeeld en
kan na ruim 1,5u spelen opgeven (13 zetten gedaan!). Frans Jozef had toen ook al verloren.
Langzaamaan druppelen de overige uitslagen binnen: 2x Remise (Chrit plusremise) en Wim
wint doordat zijn tegenstander nog een toren weggeeft. René Janssen speelt een
pionneneindspel met 6 pinnen zonder stukken, waarbij het dus op zetdwang gaat
aankomen, maar dat wordt snel remise.
Dannie staat m.i beter en Aard staat een loper achter.
FJ Luger
- D Claassen (1717)
Aard Daanen (1682) - G Tielemans (1709)
AW de Man (1552) - M van Driel (1635)
René Vink (1495)
- B Driesten (1425)
Wim Lucassen (1481) - H Bakx (1468)

0-1
0-1
0-1
0,5-0,5
1-0

René Janssen (1330) - R de Boer (1421)
0,5-0,5
Dannie van Esch
- Joey van Haperen (1270) 0,5-0,5
Chrit Julicher (1311) - G de Dekker (1404)
0,5-0,5
Brd 1: Wit speelde een obscure variant van de Pirc, waardoor FJ niet tot een loperfianchetto
kon komen. Er kwam wel een bajonetachtige aanval (>??) op de koningsvleugel. Zwart dacht
nog via een schaak op h4 met dmv een loperoffer te kunnen winnen (Kon eigenlijk ook nets
anders), maar helaas had FJ verkeerd gerekend. Deze partij wordt door wit geanalyseerd op
de website van Dubbelschaak.
Brd 2: Damegambiet. Vlgs de DS 3 kreeg Aard in het middenspel weinig kans en moest dus
wel verliezen.
Brd 3: K-loperspel, (Vlgs tegenstander Urusovsysteem)waarbij ik de link naar het 2P-spel in
de nahand niet kon leggen. Kon f7 niet verdedigen hetgeen de eerste pion kostte en de
koning moest naar voren. Daarna werd de witte dame erbij gehaald, een centrumpion rukte
op, de witte rochade werd gespeeld en zwart had slechts 2 stukken ontwikkeld. En al snel
was het uit: Pijnlijke les.
Brd 4: een een Pirc stond zwart tijdelijk gedrukt, maar na een overzichtelijke ruil bleef er
een gelijke stelling over: Dus remise.
Brd 5: Damepion opening; Wit begaat een blunder en verliest een toren. Dan kan je de rest
wel aan Wim overlaten.
Brd 6: Damepion opening/ Collesysteem., waarbij zwart de opstoot e6-e5 uitvoert. Echter na
diverse ruilen bleef er vlgs zwart niets concreets om op winst te spelen met remise als
logisch resultaat.
Brd 7: Engels.
Brd 8: Réti; Gelijk opgaande strijd, waarbij aan beide zijden weinig risico genomen werd;
Dus ook hier remise.
De topborden hebben verloren en de laatste 4 borden hebben niet verloren, dus we zijn aan
de top te zwak in deze wedstrijd.

