
Spannend in Eindhoven en maar nipt verloren (4½-3½) 

 

Op naar Eindhoven (15 december), naar de huidige en terechte koploper. Dat snappen we 

want de gemiddelde rating van dit team is stukken hoger dan de rest. Maar ja, ratings 

zeggen niet altijd iets. 

Dan de wedstrijd. Frits (met zwart) was zoals altijd de eerste klaar. Stond na de opening 

minder goed dan zijn tegenstander, maar na afruil van loper, dame en een pion, won hij 

zowaar een pion. Dat gaf hij niet meer af (0-1). 

Kort daarna kon Tonnie (met wit) zijn tegenstander, na een prachtige aanvalspartij, mat 

zetten. In deze partij kon zijn tegenstander wel eerder opgeven, met Tonnie zijn verbonden 

c, d, e en f-pionnen, maar de aanval met paard, pion en toren eindigde in mat (0-2). 

Geert bood zijn tegenstander remise aan, de stelling was hier ook naar. Maar toen zijn 

tegenstander hoorde dat ze met 2-0 achterstonden, speelde hij toch liever door….. Een 

aantal zetten later werd het tock remise. 

Bij Evelina liep het iets minder goed, de koningstelling van Evelina werd stevig onder vuur 

genomen. Uiteindelijk moest Evelina zich gewonnen geven (1½-2½). 

En toen Marc: hij speelde de partij van de dag, gaf (offerde?) een loper op g3! Dit pakte zo 

goed uit, dit was de doorslag in de partij, die Marc ook won (1½-3½). 

Met nog drie partijen te gaan: zou het kunnen? Een stunt tegen zo’n team? Een heel punt en 

daarmee de overwinning: Tom stond heel goed, zou zo maar kunnen. Of een half punt (en 

daarmee gelijkspel): Henk of Wim…… 

Tom (met wit) had een stelling met drie pionnen tegen een paard (met ieder een dame, 

toren en een loper). Dat zou minimaal een remise moeten zijn. Tom verloor echter zijn f2-

pion uit het oog en prompt was het uit (2½-3½). 

Henk had een solide stelling, weliswaar met een aanval op zijn koningsstelling, maar dat kon 

hij pareren. En plots gaf hij een kwaliteit weg! Probeerde het nog wel, maar tevergeefs (3½-

3½). 

En bij Wim een gecompliceerde stelling, met zijn dreigende zwarte pionnen. Zijn 

tegenstander speelde echter zeer zorgvuldig, waarbij beide tegenstanders richting tijdnood 

gingen, maar Wim moest zich gewonnen geven. 

Kortom: met 4½-3½ verloren, maar wat waren we er dicht bij! 


