Ronde 8 van de KNSB competitie speelde het Tweede thuis tegen ScheldeSchaak. Op verzoek
van de combinatie uit Oostburg en Terneuzen werd bord 2 vooruit gespeeld tijdens onze
klubavond op donderdag. In een goede partij wilde Paul van Rooijen geen genoegen nemen met
remise, ging vol voor het punt maar kwam aan het einde bedrogen uit. Zo mocht Jan Damen met
een punt terug naar de overkant.
Op 13 april, de wedstrijddag was het Max aan het eerste bord die er snel klaar mee was, er zat niet
meer veel in de stelling dus remise: ½ - 1 ½. Vervolgens tekende Martin ook in een stelling
zonder problemen de vrede aan bord 5: 1?2. De zwarte pionnen van Eric stormde naar voren op de
damevleugel en brachten de tussenstand weer gelijk: 2-2. Onze JP, al jaren een vaste waarde voor
het team, had totaal zijn dag niet. Hij kwam te laat binnen en speelde als een natte krant tegen een
onbekende opponent: 2-3. Met teamleider Roel in het buitenland nam Ronald als invaller het op
tegen Johan de Meester. Helaas deed Johan op het bord zijn naam eer aan: 2-4.
Nu moest er door Carl en Albert gevochten worden voor een matchpunt. Een matchpunt dat een
grote stap dichter bij lijfsbehoud zou betekenen. Met beide heren in een op het eerste oog
gelijkwaardig eindspel ging dat nog een hele klus worden. De middag verstreek en Carl wist het
volle punt te pakken: 3-4. Alle aanwezigen inclusief de spelers dachten dat Albert ? Albert Jan in
remise zou eindigen. Gezien de stand probeerde onze voorzitter toch nog maar op winst te spelen.
Zwart kon niet verhinderend dat de witte koning van Albert bij zijn vrijpion kon komen. Iets later
zag de altijd aardige ScheldeSchaak co-teamleider Gerard de Winter, als non-playing captain de
broodnodige overwinning verdampen. Kort nadat zwart in zetdwang kwam, had Albert het toch
maar mooi geflikt en verscheen de eindstand: 4-4 op het scorebord.

Souburg II ? ScheldeSchaak 4 - 4
Max Toetenel (1820) ? Kees Freeke (1608) remise
Paul van Rooijen (1854) ? Jan Damen (1891) 0-1
Ronald Steijn (1780) ? Johan de Meester (1730) 0-1
Carl Schoor (1745) ? Peter de Putter (1611) 1-0
Martin de Bock (1578) ? Bart de Vogelaere (1718) remise
Albert Vermue (1672) ? Albert Jan Breukelman (1914) 1-0
Eric van Driel (1739) ? Barish Valipoor (1467) 1-0

Jean-Pierre van Gemert (1755) ? Christine Verreydt (0000) 0-1

Afgelopen zaterdag speelde het Tweede de laatste ronde van dit seizoen tegen het al
gedegradeerde Bergen op Zoom II. Bij winst was handhaving in de vierde klasse een feit, bij een
ander resultaat zou degradatie afhangen van de uitslagen in andere speelzalen. Na een tijdje spelen
was er op bord 6 niets meer te doen, onze nestor Martin speelde remise: ½ - ½. Paul maakte
vanaf de eerste zet met wit aan bord 2 duidelijk dat hij voor niets minder dan een heel punt ging.
Secuur zette hij zijn aanval op en hij kwam geen moment in de problemen: 1 ½ - ½. Eric draait
een lekker seizoen en tegen een gelijkwaardige tegenstander speelde hij een solide remise: 2-1.
Het eerste bord was wederom voor Max en ook dit keer werd het punt gedeeld: 2 ½ - 1 ½.
Carl verloor voor het laatst in ronde 3 en ging dat zo houden. Met zijn overwinning kwamen de 2
matchpunten heel dichtbij: 3 ½ - 1 ½.
Dichtbij, leek ook even heel ver weg want aan bord 3 had Roel, na een prima pot met 2 pionnen
voor, net een fout gemaakt die een kwaliteit en mogelijk de partij kostte. Laura stond aan bord 8
helemaal gelijk en ging naar een dame eindspel. Op bord 6 stond Albert niet goed in een open
stelling maar hij had zeker nog kansen. Uit deze 3 partijen zou nog minimaal 1 punt moeten
komen.
Lang hoefde Albert niet te wachten op zijn kans, de partij was plots klaar! De topscoorder had een
volle toren gekregen en dus kon onze voorzitter eigenhandig de handhaving van het Tweede
verzilveren: 4 ½ - ½.
Roel zijn paard en 2 pionnen kwamen tegen de toren nog aardig uit de verf en in een
gelijkwaardige stelling bood hij na 55 zetten remise aan. Ondanks dat degradatie al een feit was en
ook deze wedstrijd, gezien de tussenstand, al verloren vroeg de Teamleider om door te spelen. De
zet waarmee wit de partij verder ging was niet best, nu ging zwart richting de winst. Met een vies
schaakje kon een witte toren worden opgesloten tussen de pionnen. Wit probeerde nog met een
remise aanbod het tij te keren maar daar had Roel geen trek in, de toren en het punt werden
opgehaald door het paard: 5 ½ - 1 ½. In het dame eindspel had ons talent Laura de beste kansen
maar werd het punt toch gedeeld: 6-2.

Souburg II - Bergen op Zoom II 6 - 2
Max Toetenel (1820) ? Oliver de Hert (1879) remise
Paul van Rooijen (1854) ? Piet Bruys (1571) 1-0
Roel Schroevers (1800) ? Alexander Bruschke (1795) 1-0
Eric van Driel (1739) ? Bas van de Putte (1733) remise
Carl Schoor (1745) ? Ronny Liekens (1739) 1-0
Martin de Bock (1578) - René Paardekam (1701) remise
Albert Vermue (1672) ? Adry Goris-Schouwstra (1597) 1-0
Laura Tiggelman (1582) ? Henry Groenveld (1704) remise
Wat een seizoen! Na ronde 5 stond het Tweede laatste, op plaats 10 maar steeg na ronde 9 in de
eindstand nog naar plaats 5.

