08-12-2017

MOIRA-DOMTOREN 4 – LEKSTROOM 3
Toch maar een verslagje (van een waardeloze wedstrijd):
Moira-Domtoren 4 Lekstroom 3
6-2
Ewoud Loots
Joost Rigter
½–½
Tony Schoen
Steven Bastiaans ½ – ½
Pieterjan Mellegers Ben van Baren
½–½
EvertJan Evers
Fereydoun Ibrahimy ½ – ½
Maarten Metz
Jos Bakker
1–0
Piet Homan
Mon Hoogendoorn 1 – 0
Rijn de Jonge
Mimoun El Mujadi 1 – 0
M. Blommenstein Chengiz Zendedel 1 – 0
De donkere dagen voor Kerst zijn ook vaak de donkere dagen voor een wedstrijdleider.
Iedereen is druk met inkopen (wanneer houdt dat ooit is op?), het was koud, slecht weer en
daarmee alle ingrediënten voor n.o. Met maar liefst vier invallers (waarvan eentje 2 uur voor
vertrek) werd de immer zware reis richting Galgenwaard onder het genot van een zware
sneeuwbui ingezet, Mon, Joost en Steven rechtstreeks, de Kasteelboys met z’n vijven in de
bolide van Chengiz. Aangekomen in de immens grote speelzaal van Moira viel er zoals altijd
weinig activiteit te bespeuren, maar in het zaaltje achterin bleek het te moeten gebeuren.
Om 19.45 werden we verwelkomd door WL Rijn en een uurtje later rolde het eerste ei al uit
de legbatterij. Mimoun overschatte zichzelf of beter had niet in de gaten hoe goed zijn
tegenstander was, holde achter de feiten aan en werd vermorzeld. Fereydoun kreeg de
sterke Evers tegenover zich maar die wist van een klein voordeel geen gebruik te maken, het
remise aanbod van onze man werd probleemloos aanvaard. Jos intussen had z’n avond niet,
ging best goed van start maar ergens haakte hij af. Dat zagen we ook bij Chengiz die al snel
een stuk voorkwam maar daarna om onverklaarbare redenen pion na pion liet oppeuzelen
door zijn jeugdige tegenstander (ingezet om het “te leren’” in bondswedstrijden zo bleek).
Met tenslotte 7 pionnen voor die ene loper zwalkte zwart naar het onvermijdelijke einde.
Galgenwaard dreigde over de gehele linie werkelijkheid te worden helemaal omdat ook Mon
het niet droog hield tegen een foutloos spelende Homan. Die zat met zijn opgerukte (witte)
pionnen in het centrum gedekt door een toren en een vers paard in de stal comfortabel te
wachten op de (goede) zetten van zwart. Die kwamen er niet uit, te weinig goede velden
voor o.a. zijn dameloper. Gelukkig ging het aan de overige borden beter, Ben kwam goed uit
de opening (een soort Colle) maar wist de zwarte veste ondanks een numeriek overwicht op
de koningsvleugel niet te slechten, remise in een (eind)stelling waarbij zwart zich zeg maar
had ingegraven. Steven had het wat moeilijker na in een toreneindspel te zijn beland maar
zijn tegenstander wilde bij 4-3 de remise scoren om zo teamwinst te verzekeren, en aldus
geschiedde. Bleef Joost over, de beste speler van de avond. Nauwelijks in gevaar en naar een
eindstelling waarin hij de betere papieren had via een open e-lijn en sterk paard op e5, maar
tijdnood speelde mee. Dus een remiseaanbond dat (pas) in tweede instantie werd aanvaard,
de tegenstander dacht zeker nog munt te kunnen slaan uit die tijdnood, en dat bij een stand
van al 5 1/2 – 2 1/2. Al met al een wedstrijd om snel te vergeten, herstel is mogelijk als op 8
januari als het (sterke!) Kijk Uit 1 op bezoek komt maar dan is het wel zaak dat er een
volledig team opkomt.
Ben

