Afgelopen donderdagavond, 14 april, speelde Souburg 3 haar voorlaatste ronde tegen rivaal
Vlissingen om de derde plaats. Het resultaat blijkt uit de titel van dit verslag!
Nadat wij vorig jaar enigszins verrast werden door de opstelling, was het nu de beurt aan
Vlissingen om deze verrassing te verwerken. We pasten voor het eerst dit jaar onze topborden aan
met een teamwedstrijd. Hierdoor namen Leen op bord twee en ondergetekende op bord één hun
honneurs waar. Ronald en Martin nu dus op bord drie en vier met hun vertrouwelijke kleuren.
Remco was weer van de partij op zijn vertrouwde stekkie (bord vijf) en Jaap maakte het zestal
compleet.
Jaap speelde tegen de grote broer van onze trouwste cassisdrinker van Souburg, Bram Baljeu.
Nadat Jaap een remisevoorstel moest afwijzen bleek niet veel later dat er voor beide spelers niet
meer in zat. De ene wilde niet, de andere kon het niet, ½-½.
Leen werd in een Scandinavische partij van het bord gezet door Massink. De penningen die op het
bord verschenen werden Leen te machtig, ½-1½.
Remco won geheel in stijl, wat hij gezien zijn status als topscoorder bijna verplicht is, en kon
zodoende weer een punt op zijn conto schrijven. Dat zijn tegenstander niet kon noteren én dat hij
consequent de klok met de verkeerde hand indrukte bracht Remco niet van de wijs: 1½-1½.
Merijn speelde tegen de in Souburg spelende Willem Coppoolse. Het werd een moeizame pot
voor de teamleider en Willem liet zien waarom hij zo hoog gerangschikt staat in de sterk bezette
interne competitie van Souburg. Willem drukte Merijn langzaam op de damevleugel van het bord,
de kleine speldenprikjes van Merijn op de koningsvleugel konden het tij niet keren, 1½-2½.
Martin speelde om zijn verre pion goed te verdedigen en zijn tegenstander niet te laten
ontwikkelen waardoor hij in een mooie stelling een kwaliteit won en om niet veel later volkomen
terecht de felicitaties in ontvangst te nemen, 2½-2½.
Ronald was als laatste bezig om de match binnen te halen. Naar eigen zeggen zou het remise
geworden zijn als zijn tegenstander niet veel gekke dingen zou doen. Gelukkig voor Ronald én
Souburg deed hij dat wel. Een familieschaak waar Ronald de dame mee won was tijdelijk. Er
werd direct een nieuwe dame gehaald bij promotie, echter verkoos zijn tegenstander het verkeerde
pad. Ronald zette de dame in en zijn tegenstander deed het zelfde met de dame van Ronald, echter
het addertje onder het gras was dat de dame van Ronald tegen de koning aanstond. Dit leverde

hem een voordeel op van twee pionnen en een stuk. Kortom Ronald sleepte de match binnen voor
Souburg, 3½-2½.
We hebben de derde plaats veilig kunnen stellen met deze overwinning en ons rest nog om op
donderdag 19 mei het seizoen in stijl af te sluiten met wederom een overwinning op Koudekerke.
Het zou de zes opeenvolgende overwinning kunnen worden!!

