4de ronde KNSB - Mooie overwinning op WLC

In de 4de ronde op zaterdag 26 november 2016 mochten we in Roermond aantreden tegen WLC uit
Eindhoven onder leiding van wedstrijdleider Eric Barentsen. Vorig jaar in de laatste ronden hadden we
nog met het kleinste verschil gewonnen. Maar vandaag kon het wel eens lastig worden, WLC is dit jaar
sterker geworden.
Vooraf de wedstrijd stonden WLC en wij gedeeld op de 2de plek, allebei 4 matchpunten.
Ik heb verder niet veel kunnen volgen van de partijen, omdat mijn partij nogal wat aandacht opeiste.
Hier in het kort zoals ik het beleefde. Na de opening was het nog allemaal onduidelijk. Eduard had een
pion geofferd, Ger en ik stonden iets minder, Gerard daarentegen iets beter. Op de overige borden was
het allemaal ongeveer gelijk. Toen we bezoek kregen van Dai Heinen, Ton Geenen en Ivan Utama begon
het voor ons de goede kant op te gaan.
Gerard won als eerste. Na de opening stond hij beter en dat wist Gerard te verzilveren. Narcis verloor
vervolgens, ik weet niet hoe dat gebeurde. Daarna wonnen Joost en Ger. Joost wist zijn pluspion te
behouden en speelde het daarna netjes uit. Ger won ook, in de opening had Ger zijn dame de volgende
reis laten onder nemen: d8-a5-g5-g4-d7-d8 om vervolgens een paar zetten later weer naar a5 te gaan.
Blijkbaar maakte dat toch op een of andere manier indruk, want toen ik wat later keek stond Ger
gewonnen.
Paul Aben speelde een goede partij, won een pion in het middenspel. Het eindspel was niet zo
gemakkelijk en helaas maakte Paul een blunder waardoor 2 pionnen verloren gingen. Niet veel later kon
Paul opgeven. Mijn partij was rommelig. Ik kwam minder uit de opening, maar nadat mijn tegenstander
een verkeerde plan uitvoerde, kon ik het initiatief overnemen. Op de damevleugel won ik een pion en in
het 5de uur de partij. Ondertussen wist Wolfgang een eindspel met een pion minder knap op remise te
houden. Als laatste was Eduard bezig. De geofferde pion bleek wat aanvalskansen te geven, maar niet
iedereen was overtuigd. Nadat Eduard zijn 2 torens voor een dame geruild had, bleek in het eindspel dat
de vrije a-pion van Eduard doorslaggevend was. Dit betekende een 5 ½ - 2 ½ overwinning tegen een sterk
team. Eindhoven blijft koploper, maar we blijven in de achtervolging.
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RSC ’t Pionneke

- WLC

5½ - 2½

Janssen,G.(Ger)
Heltzel,J.(Joost)
Royakkers,G.(Guido)
Coenen,E.(Eduard)
Cauter de,W.G.(Wolfgang)
Sofic,N.(Narcis)
Roufs,G.C.P.(Gerard)
Aben,P.(Paul)
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Guido Royakkers

Bollen,G.(Guus)
Sziva,E.(Erika)
Klomp,R.L.P.(Robert)
Haitjema,J.(Jarich)
Koymans,P.(Peter)
Tang,C.(Charlie)
Haas de,J.B.F.(Jessica)
Simons,R.W.J.(Rudy)
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