
ENPS 3 – Chaturanga 1  

Op vrijdag 11 maart speelde we eindelijk onze tweede SGA wedstrijd van het seizoen nadat er veel 

wedstrijden zijn verplaatst of uitgesteld.  

We speelde in de Vredeskerk uit tegen ENPS 3. We hadden voor het eerst in lange tijd ook meteen 

onze complete basisopstelling. We waren ratingfavoriet en wilde per se winnen zodat we niet in 

degradatiegevaar komen. Nadat de opstellingen bekend werden bleek dat de tegenstander ook nog 

eens veel invallers had. Jouke zat op een digibord op bord 1. Hij kwam met een plusje de opening 

uit. Waldemar op bord 2 speelde tegen de Londen met zwart en had goed tegenspel. Jonathan 

twijfelde even over zijn opening maar besloot toch zijn aanvallende stijl te hanteren en na een 

klassiek loper-offer op f7 won hij snel. 1-0. Jasper op bord 4 kwam uit de opening met klein 

overwicht. Tobias op bord 5 speelde een rustige partij waar niet veel aan de hand was. Iwan op 

6stond lang gelijk maar had wel veel tijd nodig. Pjotr kreeg steeds sterkere paarden en druk op bord 

7. Auke op bord 8 kwam goed uit de opening. 

Tobias zag dat de andere borden prima stonden en bood in ongeveer gelijke stand remise aan, dit 

nam zijn tegenstander na overleg aan. Daarna won Pjotr nadat hij een kwaliteit won met een pion na 

zijn tegenstander langzaam vast gezet te hebben. Jasper had een ingewikkeld eindspel maar zijn 

paarden werden steeds actiever en hij snoepte een extra pion mee. Auke zag dat zijn tegenstander 

zijn toren een beetje verloren op f7 liet staan en won een kwaliteit. Nadat de dames geruild werden 

won hij het eindspel makkelijk. Mede doordat zijn tegenstander in tijdnood kwam. Waldemar stond 

langzaam steeds actiever op de H-lijn en Jouke won een stuk. Toen Jouke zijn koning veilig stelde gaf 

zijn tegenstander op. Waldemar won mede door zijn actieve torens. Iwan dacht even dat het KNSB 

tempo was. Hij had het moeilijk maar had wel remise kunnen houden. Helaas ging hij door zijn vlag 

wat een keer kan gebeuren.  

Uiteindelijk een vrij ruime overwinning met 6,5-1,5. Als we vaak compleet zijn als team weet ik zeker 

dat we voldoende matchpunten gaan halen. Er komen veel wedstrijden aan, bijna het hele seizoen in 

een paar maanden. Als we goed zijn maken we het iedereen lastig als we wat minder zijn zullen we 

ook verliezen. Hopelijk kunnen we ons snel in de middenmoot handhaven. Volgende inhaalwedstrijd 

inhaal tegen VAS 2 op 25 maart en daarna thuis tegen Boven IJ 1 op 1 april. 

De bord en matchpunten stroomden binnen deze week hopelijk kunnen we dat blijven volhouden.  

Pjotr 

 


