We moesten inderdaad naar Goes en wel met de gehele zaterdag afdeling van Schaakklub
Souburg voor de 3de ronde van de KNSB competitie.
Het Eerste trad aan tegen Goes I: de koploper tegen de nummer laatst van klasse 3G.
Het Tweede speelde een klasse lager (4F) tegen de reserves van Goes waarbij beide teams nog
geen enkel punt hadden gescoord.
Goes I miste 3 basisspelers waardoor er 3 man waren doorgeschoven.
Bij Souburg I was er slechts 1 invaller nodig, dit keer de teamleider van het Tweede.
Aangezien het Tweede uit 9 basis spelers bestaat konden de overgebleven 8 gewoon spelen.
Hoewel ik dus met Souburg I mee mocht doen, gebeurde aan de andere kant van de zaal het
volgende:
Na donderdag tijdens het PKS tegen Jeroen een nederlaag te hebben geïncasseerd had Carl
zaterdag aan de Jeroen uitkomend voor Goes II geen kind, bord 6: 0 - 1.
Over kinderen gesproken, onze nestor Martin had aan bord 7 een zeer moeizame middag tegen
een jeugdspeler.
Martin komt altijd goed uit de opening maar gaf vervolgens een kwaliteit voor een pion weg.
Daarna konden beide spelers de rust niet bewaren ging de partij in sneltreinvaart naar paard tegen
toren eindspel.
Martin had zijn witte paard als een vorst op d4 geparkeerd.
Het paard werd gedekt door een pion op e3 en bewaakte de witte pionnen op de dame vleugel.
Zwart kon het paard niet verjagen en zou ondanks de toren waarschijnlijk met remise genoegen
moeten nemen.
Dit moet je dan wel willen.
Het remise aanbod van Martin werd afgeslagen en zwart rende met de koning naar voren om de
toren te ondersteunen.
Hierbij ging hij per ongeluk op een veld staan waarbij Martin familie-schaak kon geven en zijn
kwaliteit terug kreeg.
Het overgebleven koning-pionnen eindspel was eenvoudig gewonnen voor Martin: 0 - 2.
Aan het laatste bord zaten 2 dames waarbij de jongste, onze Laura, rustig en solide naar een
overwinning schaakte: 0 - 3.
Onze voorzitter speelde aan bord 4 tegen Mark Paul, het leek een leuke pot die beide kanten op
kon maar het werd uiteindelijk remise: ½ - 3 ½.
Jean-Pierre speelde aan bord 5 tegen de neef van zijn vader en hoewel het beter leek voor de witte
stukken van JP werd ook aan dit bord de vrede getekend: 1 - 4.

Onze Eric speelde een bord hoger met zwarte tegen een andere jeugdspeler van Goes.
Zijn tegenstander Jari kwam met wit niet door de linies van Eric heen en ook hier werd het een
eenvoudige remise.
Wellicht speelde voor Eric ook nog mee dat hiermee de wedstrijd werd beslist: 1 ½ - 4 ½.
Paul en Max speelde aan de eerste twee borden tegen de gebroeders De Feijter waarbij het er voor
de Souburgers goed uit zag.
Uiteindelijk was het eerst Max die zijn overwicht niet in een punt kon uitdrukken en remise nam:
2 - 5.
Niet veel later zag ook Paul geen weg naar winst meer en kon de eindstand worden opgemaakt: 2
½ - 5 ½.
Voor wat het waard is? het Eerste verloor helaas met 5-3 maar over alle borden gezien was
Souburg net iets beter: 7 ½ - 8 ½.
Sv Goes II ? Sk Souburg II: 2 ½ - 5 ½
Niels de Feijter (1741) ? Paul van Rooijen (1839) ½ - ½
David de Feijter (1792) ? Max Toetenel, M.P. (1811) ½ - ½
Mark Paul (1728) ? Albert Vermue (1734) ½ - ½
Jari Groen (1639) ? Eric van Driel (1753) ½ - ½
Jo Tholenaar (1638) ? Jean-Pierre van Gemert (1665) ½ - ½
Jeroen Frijhoff (1335) ? Carl Schoor (1725) 0 - 1
Jefta van Steijn (1193) ? Martin de Bock (1618) 0 - 1
Marlies Kloos-Kämink (1169) ? Laura Tiggelman (1525) 0 - 1

