Zaterdag 14 december stond in ronde 4 van de KNSB klasse 4F de wedstrijd Sk Souburg II ?
ScheldeSchaak op het programma.
Vanwege een aantal afwezigen bij de overkanters werd er door hun invaller Martijn Dobbelaar
alvast op onze donderdag vooruit gespeeld tegen Albert.
Onze voorzitter kwam moeizaam uit de opening maar wist in het middenspel toch een stuk te
winnen.
Met een paard meer, zonder rokade, moest hij nog wel even op zijn koning letten.
Martijn kwam met zijn actieve torens door het centrum binnen en ging voor remise: ½ - ½.
Terug naar de zaterdag, het tweede bord van het Tweede bleef leeg omdat er plotseling nog twee
afmeldingen waren bij onze tegenstanders.
Waar één invaller nog kon worden opgetrommeld was een tweede een brug (of tunnel) te ver: 1
½ - ½.
Daarna was het aan JP om aan bord 8 een echt punt te pakken voor het team en hij twijfelde geen
moment.
Met een koningsaanval en na een fraaie loperzet (Lh7-g8) legde Miso zijn zwarte koning op h8
neer: 2 ½ - ½.
Het bord er naast speelde onze nestor Martin een rustige partij tegen Adri.
Martin won een pion en er leek niks aan de hand toen Adri plots een kwaliteit kon winnen.
Gelukkig zag hij het niet en na het afruilen van alle stukken beleef er een koning-pionnen eindspel
over waar Martin wel raad mee wist.
Eenvoudig won hij nog een pion en Martin ging soepel naar de winst: 3 ½ - ½.
Max speelde tegen Kees Freeke die zo min mogelijk deed en de stelling vooral dood probeerde te
maken.
Met succes, Kees was zichtbaar tevreden dat Max het remise aanbod aan nam.
Niet gek ook gezien het ratingsverschil van >200 punten: 4 - 1.
Aan bord 3 was het ratingsverschil net onder de 200 punten maar ook hier gebeurde weinig.
Een foute pionnenruil van Eric zou een stuk kosten.
Gelukkig zag Gerard het niet en sloeg braaf het pionnetje terug.
Over het remise aanbod in gelijkwaardige stelling hoefde Eric niet lang na te denken.
Met een schuin oog op het scorebord en kort overleg met de teamleider nam hij het aan en waren
voor de klok van 15:00 uur de matchpunten al binnen: 4 ½ - 1 ½.

Bord 6 was voor Carl en met wit was hij op dezelfde weg goede weg bezig, als waar hij
donderdag gestopt was (nadat hij de teamleider uit de interne beker had geknikkerd).
Een mooie aanval werd opgezet en Christine moest alle zeilen bij zetten om overeind te blijven.
Helaas kwam er bij Carl wat zand in de motor.
Het was een gelukje dat een kleine blunder in het middenspel niet werd afgestraft.
Verder in de partij ging het weer mis, dit keer kwam Carl een stuk achter maar hij bleef actief
spelen.
Uiteindelijk werd alsnog een remise over streep getrokken: 5 - 2.
Vorig seizoen verloor Paul na een goede partij met een fout einde van Jan dus kon hij nu aan het
eerste bord revanche nemen.
In een gambiet had Paul de overhand maar aan het eind van de middag stond hij nog steeds een
pion achter.
Het werd een eindspel met alleen nog zware stukken (dames en torens) die voor Paul niet van het
bord mochten.
Met actief spel hield Paul het initiatief en uiteindelijk kon hij de felicitaties in ontvangst nemen:
6 - 2.
Sk Souburg II ? ScheldeSchaak 6-2
1. Paul van Rooijen (1839) ? Jan Damen (1892) 1-0
2. Roel Schroevers (1796) ? N.O.G. 1-0
3. Eric van Driel (1753) ? Gerard de Winter (1572) ½ - ½
4. Max Toetenel (1811) ? Kees Freeke (1597) ½ - ½
5. Albert Vermue (1734) ? Martijn Dobbelaar (1645) ½ - ½
6. Carl Schoor (1725) ? Christine Verreydt (0000) ½ - ½
7. Martin de Bock (1618) ? Adri Paauwe (1379) 1 - 0
8. Jean-Pierre van Gemert (1665) ? Miso Sostar (1363) 1-0

