De spelers van het eerste team hebben geen potten kunnen breken in de uitwedstrijd tegen
Charlois Europoort. In Rotterdam werd kansloos met 5,5-2,5 verloren.
De Rotterdammers bleken zich goed voorbereid te hebben op ons eerste team. Zo hadden ze een
aantal partijen bekeken en daarop hadden ze ook hun opstelling ietwat aangepast. René speelde
tegen iemand waar Bert normaal graag tegen gespeeld had, want Bert had tegen deze tegenstander
al twee keer lullig verloren. Met René leek het niet veel beter te gaan. Met de witte stukken
kwam hij slecht uit de opening en uiteindelijk leverde dat hem een slechte stelling met een pion
minder op. René liet nog wel even wat techniek zien door het ontstane toreneindspel remise te
houden.
Inmiddels had Corné al vrij tam remise gespeeld tegen een tegenstander die altijd graag het punt
deelt. Rogier pakte ook een remise. In een interessante stelling verdween opeens flink wat
materiaal van het bord. Het eindspel paard voor Rogier tegen loper voor zijn tegenstander, nog
wel bekend van de consumptiebonnen in zijn oren bij de wedstrijd van vorig jaar. Rogier stelde
remise voor, bij weinig tijd voor zijn tegenstander en die koos eieren voor zijn geld. Achteraf was
het eindspel niet echt super voor Rogier. Overigens respect voor Rogier die ondanks het
overlijden van zijn vader toch graag wilde spelen.
Bert had vanuit de opening zijn tegenstander verrast en stond prima. De stelling verzande helaas
en er leek niet meer dan remise te halen. Bert verslikte zich helaas en het pionneneindspel dat
overbleef was prompt verloren. Een flinke tegenvaller dus en zeker toen Henrik ook de bietenbrug
op ging.
Henrik had het vanuit de opening erg lastig, maar als hij de druk van de stelling af zou kunnen
halen zou hij met een pion meer erg goed staan. De druk leek er af te gaan en net bij dat moment
zag Henrik een trucje over het hoofd. Het werd een toreneindspel met lopers van ongelijke kleur.
Misschien nog remise te houden, maar helaas niet in de praktijk. Hiermee was het wel duidelijk
dat we met lege handen naar huis zouden gaan, aangezien op de rest van de borden niet veel te
halen zou zijn.
Robin had een kleine kwal geofferd en had een ingewikkelde stelling op het bord. Uiteindelijk
werd de kleine kwal teruggegeven, maar kon Robin, mede door een koning op de achterste rij, niet
verder komen dan remise.
Jeroen kwam ook niet verder dan remise. Tegen zijn sympahieke tegenstander was alles lang in

evenwicht. Een klein foutje kon zelfs een mindere stelling geven met een vrije a-pion voor zijn
opponent. Deze greep zijn kans niet waarna wel duidelijk was dat de partij onbeslist zou eindigen.
Wedstrijd gespeeld en de partij van Roeland duurde nog even. Vanuit de opening had wit licht het
initiatief. Daarna door wat passieve zetten moest Roeland de boel zien te keepen. De tijdnood
werd ternauwernood overleeft, waar er misschien wel een mooie offercombinatie voor handen
was. Beide spelers hadden weinig tijd en Roeland verloor net na de tijdnood een pion. Na lang
ploeteren leek hij nog een remise uit het vuur te slepen, ware het niet dat hij een verkeerd veld
voor zijn paard koos, waarmee de partij alsnog verloren ging.
Zodoende een zure 5,5-2,5 nederlaag. Na de wedstrijd probeerde we ons nog wat op te vrolijken
met het diner in de eettent naast de speelzaal. Dit viel helaas ook wat tegen en toen ook nog het
Nederlands elftal maar slechts met weinig doelpunten verschil won door een coach die niet
aanvallend durfde te wisselen, was de gifbeker helemaal leeg. Volgende keer tegen ZSC hopelijk
meer succes.

