Ronde 5: Weer een pijnlijk verlies: Stukkenjagers 5 –WLC 3: 5 ½- 2 ½
Na aanvankelijk een goede start met 2 overwinningen hebben we nu al 2 nederlagen
geleden. Het is dat elk team in deze klasse al minimaal 1x verloren heeft zodat w nu 5e staan,
2 punten achter de koploper. Helaas moeten we vandaag tegen deze koploper nl
Stukkenjagers 5 en de verwachtingen van mij zijn dus niet hoog gespannen.
Op dus naar Tilburg. Een verschrikkelijke stad tussen haakjes om te parkeren. Misschien ook
wel om te wonen maar dat weet ik niet zeker. Heb er nooit gewoond maar wel 16 jr
gewerkt.
Parakeren moet je wel in een parkeergarage want nergens is vrij parkeren mogelijk in en
rondom het centrum (Ook geen plaatsen voor kort parkeren, dus moet je een dagkaart
kopen á 16.50 euro!) en daar speelt nu juist onze tegenstander van vandaag in een bioscoop.
Nu dan de wedstrijd: Stukkenjagers had een beetje een tactische opstelling gemaakt
(Waarom eigenlijk? Ze zijn aan elk bord sterker) door het “ reguliere” 5e bord op 1 te zetten.
Wim krijgt daardoor een relatief sterke tegenstander tegenover zich en het zal een hele
inspanning zijn om de perfecte score (Nu 4 uit 4) in stand te houden.
Na 2 uur spelen is er nog niets verloren: Alleen Aard staat minder, maar René V heeft een
kwaliteit meer. Echter na 3 uur is de stand 3-1 achter. Aard heeft verloren, evenals Frans en
Chrit. Toon staat gewoon 2 pionnen achter en lijkt het ook niet te gaan redden.
De nederlaag tekent zich af en de vraag is dus of wij nog kunnen scoren. Welnu: Dat valt dus
nog mee. René V wint van een sterke tegenstander en scoort 4 uit 5 (Prima). Wim wint een
kwaliteit en snel daarna volgt de overgave van de tegenstander (Dus nu 5 uit 5, voorwaar
een uitstekende pres-tatie!) en Vic speelt mooi remise. Helaas verliest dus Toon zodat de
einduitslag 5½ - 2½ wordt tegen tegenstanders die op elk bord (Op het 1e brd na) qua rating
100 pnt meer hebben (Hetgeen niet altijd wat zegt, maar in dit geval wel).
Een eindsprintje zit er niet meer in met toch 2 wedstrijden op het programma, maar
eindigen in de middenmoot kan gewoon. Van HMC 5, onze volgende tegenstander moet
gewonnen kunnen worden.
Brd 1: Loperspel (Standaard Toon); Hij komt eerst 1 pion achter met geringe compensatie en
daarna volgt verlies van een 2e pion, maar dan zonder compensatie. De tegenstander speelt
het daarna goed uit.
Brd 2: Koningsfianchetto
Brd 3: ?
Brd 4: Damegambiet
Brd 5: Damepion opening

Brd 6: Damepion opening; René heeft een zware druk op zijn koningsstelling te verduren en
kan het niet houden.
Brd 7: Sokolski
Brd 8: Siciliaans (Vleugelaanval )
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