6-12-2018 4-tal Lekstroom 1 - HSG 2
De tweede overwinning is binnen!
Zoals gebruikelijk ging dit niet zonder slag of stoot.
Het begon dat de tegenstander te laat was omdat ze in Nieuwegein stonden.
Volgens hun was de website niet duidelijk maar ik heb net nog even gekeken en denk dat het wel
meevalt. Maar toch een puntje van aandacht.
Omdat ze dachten dat de wedstrijd om half 8 begon, en niet kwart voor 8, waren ze toch nog
redelijk op tijd.
Ze hadden maar 3 man op de been kunnen brengen.
We begonnen dus met een 1-0 voorsprong. Dat was lekker en achteraf gezien ook nodig.....
Op bord 1 had ik een prima wedstrijd waarin ik het gevoel had iets beter te zijn. Heel de wedstrijd
ging ik uit van remise of winst. Totdat ik een mat in 1 niet zag. Een heel frusterende
gewaarwording, zeker na afgelopen dinsdag. Kortom, 1-1.
Mimoun op bord 3 is zoals te verwachten. Vol erin zonder na te denken. Gelijdelijk kwam hij
slechter te staan en ik gaf geen cent voor hem. Totdat zijn tegenstander in het eindspel zomaar een
toren weggaf. Winst kon niet meer mis gaan (alhoewel....het bleef billenknijpen met Mimoun). We
stonden voor! 2-1!
Op bord twee Hans Weerdenburg. Ook dit was voorspelbaar. Tijdnood waarin het beste naar
boven komt. Hij stond een groot deel van de partij een kwaliteit en een pion achter maar wist dit
toch weer gelijk te trekken. Kwam in tijdnood zelfs op winst te staan. Maar door herhaling van
zetten werd het remise. Prima gezien de stand.
2,5 - 1,5 gewonnen.
De tegenstander sputterde nog even tegen omdat ze dachten dat er in deze klasse geen 10
seconden per zet bijkwam. En dat is natuurlijk precies waar Hans gebruik van maakt. Telefoons
werden getrokken en regelementen opgevraagd. Maar ze konden zo snel niets vinden en dropen
af. Omdat we de eerste wedstrijd ook 1:30 + 10 hebben gespeeld zal dat toch echt wel zo zijn.
Chengiz had dus onverwachts vrij en heeft onderlinge gespeeld.
1 Jack van Gils - Pim Slottje 0-1
2 Hans Weerdenburg - Bram Slagboom 0,5 - 0,5
3 Mimoun - Bart van den Berg 1-0
4 Chengiz - N.O. 1-0
Groeten,
Jack van Gils

