Een nieuw jaar, nieuw geluid en goed voornemen om elke teamwedstrijd een verslag te maken.
Afgelopen zaterdag was de eerste wedstrijd van 2019 en ronde 6 van de competitie alweer.
Ten opzichte van vorig seizoen is het Tweede team nauwelijks gewijzigd.
Net als vorig seizoen wordt het principe van 9 basisspelers gehanteerd.
Als iedereen kan en het Eerste ook geen invaller nodig heeft is er om de beurt iemand vrij.
Tot slot heeft Carl als teamleider na een aantal jaren het stokje overgedragen aan ondergetekende.
Dan nu een korte update van de eerste seizoenshelft:
De eerste ronde werd uit met 7 ½ - ½ dik verloren van De Pion II. Dit team is duidelijk het beste
team in klasse 4F.
De tweede ronde thuis tegen DZD ging het eigenlijk zoals de afgelopen jaren. Om en om wint
Souburg dan wel Kruiningen, deze editie was DZD met 3-5 te sterk.
Ronde 3 was een dramatisch slechte wedstrijd uit in Tholen tegen 7 man van ZSC.
Door grote blunders werd uiteindelijk met het kleinst mogelijke verschil verloren 4 ½ - 3 ½ een
wedstrijd om niet over naar huis te schrijven laat staan nog 3 kwartier te rijden!
De Raadsheer kwam in ronde 4 op bezoek en hoewel dit team op papier een stuk sterker is werd
het toch 4-4 en zo haalde het Tweede het eerste matchpunt binnen.
Na ronde 5 uit in Breda tegen de Baronie met 6-2 ten onder te zijn gegaan stond het Tweede stijf
onderaan op plaats 10.
Het lichtpuntje aan de horizon was dat in de laatste 4 wedstrijden nog de tegenstanders van plek 6,
7, 8 en 9 hun opwachting gingen maken.
Alles nog in hand dus om plek 8 te bereiken want de nummer 9 en 10 degraderen naar de 5de
klasse.
Terug naar afgelopen zaterdag:
Onze talentvolle Laura was uitgeleend aan het Eerste. Ze haalde een zeer verdienstelijke remise en
droeg bij aan de 4 ½ - 3 ½ team overwinning.
De andere 8 basisspelers van het Tweede gingen om iets over 13:00 uur van start.
De helft van het team van Landau had wat moeite om op tijd in de speelzaal te geraken en maar
gelukkig ging het schaken ook hier en daar moeizaam.
Als eerste klaar was Carl aan bord 5 tegen Mark Zootjes. Redelijk vlug waren alle pionnen in
elkaar geschoven waarna er in het resterende toreneindspel voor beide geen winst meer was te
behalen.
Aan bord 1 ging onze JP na een grote blunder keihard op zijn plaat tegen Theo de Putter.

Gelukkig kon onze nestor Martin iets terug doen door aan bord 7 Mathijs Dubbeldam te verslaan.
Onze voorsprong werd op het bord gezet door Eric die aan bord 6 een prima pot speelde tegen
Ronald Janssens: 2 ½ - 1 ½.
Aan bord 4 tegen Koen Dhuyvetter zag Roel zijn mooie stelling en een pion als sneeuw voor de
zon van het bord verdwijnen waarna de Souburgse teamleider aan de noodrem trok voor remise.
Koen probeerde gezien tussenstand met 2 pionnen meer op de damevleugel nog te winnen maar
het ongelijke loper eindspel was echt remise: 3-2.
Een paar uur eerder had Max aan bord 2 al een cola en een kwaliteit aangenomen van Ivo
Lagendijk.
In een gezonde stelling en zonder risico te nemen ging Max rustig op zoek naar de winst. Zijn
tegenstander kon weinig anders dan lijdzaam toe kijken.
Paul ging lekker in het begin van de partij aan bord 3 maar kreeg toch van Lydia Dubbeldam wat
zand in de motor gestrooid (of waren het zijn ogen?).
In een toreneindspel won ze een pion en leek voor Paul ook remise het hoogst haalbare.
Aan bord 8 speelde onze voorzitter Albert een jeugdige partij tegen Frodo van Doren.
Hij won een pion, er gingen wat stukken af, hij verloor een pion, het kon alle kanten op.
In een stelling die typisch voor jeugdspelers is met gelijke lopers een paard en wat pionnen
versplinterd over het hele bord, bood Albert remise aan.
Dit moest genoeg zijn voor de wedstrijd bij winst van Max. Frodo wilde echter meer en speelde
dapper door om 2 zetten later tot in keer te komen en zelf remise aan te bieden.
Nu was het Albert die nog een kans op een sterke vrij pion zag en dus door speelde. Terecht bleek
5 zetten later toen de buit binnen was.
Bij de 4-2 stand verzilverde Max uiteindelijk met een mooi mat net zijn materiële voordeel en
pakte Paul kort daarna het laatste halfje: 5 ½ - 2 ½.
Het was een mooie middag voor Sk Souburg, beide teams wonnen thuis, en het Tweede met stip
naar plek 8.
Souburg II - Landau II 5 ½ - 2 ½
Jean-Pierre van Gemert (1755) ? Theo de Putter (1703) 0-1
Max Toetenel (1820) ? Ivo Lagendijk (1790) 1-0
Paul van Rooijen (1854) ? Lydia Dubbeldam (1710) remise
Roel Schroevers (1800) ? Koen Dhuyvetter (1729) remise
Carl Schoor (1745) ? Mark Zootjes (1607) remise
Eric van Driel (1739) ? Ronald Janssens (1601) 1-0

Martin de Bock (1578) ? Mathijs Dubbeldam (1556) 1-0
Albert Vermue (1672) ? Frodo van Doren (1433) 1-0

Roel Schroevers

