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Op dinsdag 2 april stond de gezamenlijke uitwedstrijd in Helmond op het programma.
Zowel het eerste, het tweede als het derde team vertrokken rond 19:30 om het tegen
respectievelijk HSC a, HSC c en HSC D op te nemen.
Het werd een plezierige avond. Het eerste team won met 1,5-2,5 en mag daardoor ook
volgend jaar in de hoofdklasse blijven spelen. Het derde team won, eveneens met 1,52,5, waardoor het HSC d voorblijft op de ranglijst. En ook ons team won met, u raadt
het al, 1,5-2,5.
In de vorige ronde hadden wij ons al verzekerd van het kampioenschap, dus wij
vertrokken zonder druk naar Helmond. Het enige dat wij graag wilden was de
competitie waardig afsluiten. Het is toch jammer om in de laatste ronde de ongeslagen
status weg te geven.
Het had nog wat moeite gekost om een volledig team op de been te brengen, Roel en
Henny waren nodig in het eerste team, maar gelukkig hebben wij een grote vereniging
met veel goede schakers, waardoor wij een nieuw gezicht konden introduceren. Daan
was bereid om ons viertal te completeren en hij mocht meteen aan het eerste bord
gaan zitten. Offerden wij daarmee een speler? Wel nee, Daan is gewoon goed genoeg
om aan het eerste bord te zitten!
De reis naar Helmond verliep wat moeizaam. Er bleek het een en ander aan straten
afgesloten, waardoor wij de auto niet eenvoudig konden parkeren. Wij besloten te
gaan lopen. Gelukkig was Dannie zo slim om eerst even te kijken hoe ver de speelzaal
nog van ons verwijderd was, anders hadden wij lang kunnen wandelen. Het bleek dat
de wandeling ongeveer 35 minuten ging duren. Toen zijn we toch maar weer in de auto
gaan zitten. Eerlijkheid gebied mij te zeggen dat Dannie de verkeerde straat in zijn
navigatie had ingevoerd, dus ook dat zal niet bijgedragen hebben aan het feit dat wij
nog een behoorlijke afstand verwijderd waren van de locatie. Wij hebben, eenmaal in
de auto zittend, toch maar de juiste straat ingevuld en hebben vervolgens wat
sluipwegen genomen. Wij kwamen, ondanks de problemen, mooi op tijd aan en zaten
klokslag 20:15 achter ons bord.
Ik was als eerste klaar. Ik stond prachtig na de opening. Net toen mijn tegenstander
mocht hopen weer terug in de partij te komen, koos hij een verkeerde voortzetting en
was de partij direct klaar, 0-1.
Bord 3 Bas
In onderstaande stelling kunt u zien wat de opening mij gebracht heeft. Op meer dan
dit kan ik écht niet hopen. De computer geeft mij al groot voordeel en dat begrijp ik in
dit geval. Zwart heeft nog niets ontwikkeld en de dame staat gevaarlijk. Een kwestie
van niet al te veel tijd voordat het punt binnengehaald wordt, zou je denken.

Helaas blijkt dan ook meteen mijn zwakte. De prachtige stelling werd door mij niet
goed behandeld, waardoor zwart niet overlopen werd, waar dat wel had gemoeten. Het
werd zelfs zó erg dat ik vreesde de partij nog te gaan verliezen. Gelukkig vond ik in
deze fase van de partij wel redelijke zetten en koos mijn tegenstander op cruciale
momenten voor twee mindere zetten na elkaar. Dat kon zijn stelling niet hebben.
Dannie zorgde voor de 0-2. Hij speelde tegen een jeugdspeler die, als ik goed
onthouden heb wat de bron binnen WLC mij vertelde, Brabants kampioen geworden is
in zijn leeftijdscategorie. Dannie heeft een tijd lang goed op moeten letten dat hij niet
in allerlei tactische verwikkelingen terecht kwam. Toen hem dat goed gelukt was en de
meeste stukken van het bord geruild waren (uiteraard ook de dames, die zijn het
gevaarlijkst), bleek dat Dannie zijn kennis van het eindspel nog iets beter is dan die
van het aanstormende jeugdtalent. Het punt werd vervolgens soepel binnengehaald, 02.
Daan zorgde er voor dat de kampioen met een overwinning naar huis kon. Hij hield
Roland Robinson keurig op remise, waardoor de stand 0,5-2,5 werd. Van zijn partij heb
ik helaas niet al te veel gezien, maar debuteren met een remise aan het eerste bord is
wat mij betreft een prima prestatie.
Thomas kon onze overwinning helaas niet nog wat meer glans geven. Hij verloor op
een gegeven moment een stuk en daarmee de partij, 1,5-2,5. Dat was zeker niet nodig.
Hij had de hele partij beter gestaan. Echter, toen hij besloot zijn voorsprong van 1 pion
naar 2 pionnen uit te breiden, ging het vrij snel mis, omdat de stukken van wit
plotseling het bord domineerde. Jammer, maar voor het resultaat maakte het gelukkig
niet meer uit.
Zo hebben wij een prachtig seizoen afgesloten. Wij zijn ongeslagen kampioen
geworden en promoveren daarom naar een hogere klasse. Of wij daar volgend jaar
nog zo blij mee zijn, zal dan moeten blijken.
Namens Dannie (teamleider van ons team) dank ik alle spelers. In het bijzonder
bedank ik Daan, René en Roel, die wilden invallen toen onze nood het grootst was.
Ik vond het leuk om dit jaar vaak in het team te mogen invallen. En, vaste spelers,
succes volgend jaar in de hogere klasse!
Bas

