
Caissa 3-Chaturanga 1 

Op dinsdag 2 november speelde we onze eerste wedstrijd sinds lange tijd met Chaturanga 1. We 

hadden meteen drie invallers nodig omdat dinsdag een lastige dag was voor een aantal. 

Van te voren was de verwachting dat we weinig kansen zouden hebben. Aangezien het 3e van Caissa 

waarschijnlijk wel sterk zou zijn. Gerard had de basisopstelling op de SGA site echter gezien en 

vertelde dat het team waarschijnlijk wel mee viel qua sterkte met name op de onderste borden. 

Hierdoor voelde we ons wat zelfverzekerder voor de start.

Jouke op bord 1 had meteen een aardige stelling met iets meer ruimte. Jasper op bord 2 stond lang 

gelijk ondanks zijn geïsoleerde pion. Jonathan op bord 3 stond een beetje gelijk. De tegenstander 

van Tobias op bord 4 kwam helaas niet opdagen en dat terwijl Tobias extra zijn best had gedaan op 

tijd te komen. Pjotr op bord 5 stond redelijk in het middenspel. Jan Steevens op bord 6 was gelukkig 

nog op tijd maar had het snel zwaar en verloor dan ook. Matthieu stond redelijk gelijk op bord 7. 

Gerard kreeg snel te maken met een triple pion van hemzelf en kon daarmee helaas geen stand 

houden dus 2-1. Daarna bood Jasper remise aan in gelijke stelling wat werd geaccepteerd 2,5-1,5. 

Matthieu had een beetje een gevaarlijke koningsstelling maar hij hield het prima remise. 3-2. Jouke 

won uiteindelijk met mooi loperspel 3-3. Op de laatste borden waren Pjotr en Jonathan bezig. 

Allebei kwamen ze langzaam minder te staan. Jonathan had een lastig eindspel dat goed werd 

uitgespeeld door zijn tegenstander na een kwaliteitsoffer van Jonathan. Pjotr had zijn koning teveel 

open staan waardoor zwart een heel sterk paard kreeg en uiteindelijk daar materiaal mee won. 5-3

Het zilveren bekerteam mag 16-11 revanche nemen op Caissa. 

Er had meer in gezeten maar op zich hebben we het aardig gedaan met zoveel invallers. Hopelijk zijn

we in de thuiswedstrijd op 10 december weer helemaal compleet en kunnen we thuis tegen            

de Volewijckers 1 onze eerste matchpunten pakken. 

Zuidoost United 1 – LSG 5

Op zaterdag 6 november speelde we met Zuidoost United tegen LSG 5. We hadden 1 invaller nodig 

gelukkig kon Ron weer invallen. Het team van LSG 5 was vrij jong en wat onervaren. 

Jouke stond meteen beter en won vrij snel. Waldemar kwam langzaam steeds beter te staan. 

Jonathan leek een lastige stelling te hebben. Pjotr had steeds meer ruimte in een gesloten stelling. 

Almar stond redelijk lastig en op een gegeven moment zelfs een stuk achter. Jasper won snel in een 

bekende opening voor hem. Ron stond beetje lastig maar won wel opeens een stuk. Rafiek stond 

prima maar moest helaas wel een kwaliteit geven voor een verdediging tegen mat maar had er wel 

twee pionnen voor als compensatie. Jonathan boog zijn stelling om en creëerde een mataanval dat 

materiaalwinst op zou leveren maar zette zijn tegenstander in plaats daarvan pardoes mat. Pjotr 

won daarna na een pion te hebben gewonnen met twee sterke lopers het eindspel. Waldemar won 

een volle toren en zijn tegenstander gaf op. Almar had veel pionnen voor zijn stuk en leek zeker nog 

kansen te hebben. Ron stond goed maar kwam in een eeuwige aanval met koning en loper en moest

genoegen nemen met remise. Almar kon met zijn pionnen doorbreken en won. Rafiek was nog lang 

bezig eindspel ging over en weer en was uiteindelijk remise. 

Hierdoor de eclatante uitslag van 7-1. Het had zelfs 8-0 kunnen worden. Goede uitslag maar dat 

waren we op papier ook wel verplicht. Twee gewonnen uit twee is heel netjes maar volgende keer 



tegen VAS 3 mogen we waarschijnlijk echt aan de bak qua gemiddelde tegenstand. Een goed begin is

het halve werk. De bovenste twee promoveren dus alles om voor te spelen dit seizoen. 


