Souburg A heeft zichzelf in de race voor het kampioenschap een uitstekende dienst bewezen. In
de slotseconden werd tegen concurrent Goes A vanuit geslagen positie nog een 2-2 gelijkspel
behaald.
De score werd geopend door Henrik die het op bord 4 mocht opnemen tegen invaller Erwin
Kloosterman. Henrik kreeg iets beter maar weiniog concreet spel. De slotstelling was misschien
zelfs al iets in zijn nadeel, de tijdsverhouding niet, en zodoende konden beide spelers wel leven
met een remise. Hetzelfde resultaat behaalde Jeroen tegen Louis Nieuwenhuijse. Jeroen probeerde
met opportunistisch spel Louis vast te zetten. Dat had echter geen resultaat, sterker nog, één van
de te ver opgerukte boertjes werd van het bord gekegeld. Toen Louis in de tijdnoodfase echter de
beste voortzetting miste, kon Jeroen zijn stelling dusdanig stutten dat remise onvermijdelijk leek.
René mocht tegen Joey Grochal. In een tactische verwikkeling in het middenspel rekende René
niet ver genoeg door, waardoor Joey een pion voor kwam. Deze werd tot in het toreneindspel
behouden en ondanks hevig spartelen was een nederlaag onafwendbaar. Vaste speler Roeland was
verhinderd wegens een ambtenarenuitje, maar je hoort de teamleider niet klagen als bovenaan je
lijstje met invallers de naam van Robin prijkt. Hij mocht het opnemen tegen Rinus Burgerhoff, die
de laatste jaren de Souburgers al diverse keren aardig dwars heeft gezeten. Ook nu leek dat weer
te gebeuren. Robin stond 2 keurige pionnen voor, maar in de hevige tijdnoodfase was hij ineens
een stuk kwijt. Bovendien zwermden 2 hinderlijk irritante paarden rond zijn koning en toren,
zodat een paardvorkje een kwestie van tijd leek. Rinus begon echter ook te knoeien. Een
schijnoffer om torens te ruilen werd gemist, Robin kon plots tegenspel creëren en in de van-kwaadtot-erger-variant leidt dat eigenlijk altijd onherroepelijk tot mat.
En zo werd in extremis nog een gelijkspel weggesleept. Bij winst had Goes zijn kampioenskansen
in eigen hand gehouden. Nu houdt Souburg A ze (met nog 1 belangrijke wedstrijd te spelen) zelf
in de hand!
Goes A
1. Joey Grochal

2009 - SKS A

2097 2-2

2208 - René Tiggelman

2271 1-0

2. Louis Nieuwenhuijse 1973 - Jeroen Hekhuis

2133 rem

3. Rinus Burgerhoff

1977 - Robin Bosters

2053 0-1

4. Erwin Kloosterman

1877 - Henrik Westerweele

1929 rem

