Amsterdam West 2- Chaturanga 1
Deze week speelde we zowel met Chaturanga als met Zuidoost United tegen Amsterdam West 2.
Vanwege vakantie hadden Jasper en Waldemar vooruit gespeeld in de SGA. Ze hadden allebei
gewonnen dus we stonden 2-0 voor.
Het leek er goed uit te zien maar we hadden wel twee invallers. Tobias bood vlak voor de wedstrijd aan
op bord 1 te gaan zitten. Hij kwam gelijk uit de opening en kreeg steeds meer initiatief en had een
betere pionnenstructuur. Auke aan bord 8 was daarna opeens klaar. Ik had wel gezien dat zijn
tegenstander een koningsaanval aan het voorbereiden was maar weet niet hoe het precies ging. 2-1.
Jonathan op bord 2 kwam redelijk goed uit de opening. Pjotr op bord 5 gaf het centrum een beetje
weg maar stond nog gelijk ondanks een orthodoxe konings manoeuvre. Matthieu ok bord 7 kwam
goed uit de opening en had sterk loperpaar. Tobias wikkelde af naar een gewonnen eindspel. 1-3
Henny op bord 6 kwam een pion achter en verloor toen een paard. 2-3 De onderste borden waren op
papier ook sterk dus kon gebeuren en deze hadden we ingecalculeerd.
Daarna werd het steeds spannender. Jonathan verloor initiatief en in een tactisch ingewikkelde ruil
verloor hij een kwaliteit. Helaas kon hij snel daarna opgeven. 3-3.
Pjotr kreeg een penning op de a-lijn met alle zware stukken. Hij stond beter maar was ingewikkeld.
Uiteindelijk werd door beide kanten winstkansen gemist en bleef het remise. 3,5-3,5.
Matthieu was nog bezig hij had een dame tegen 2 torens en een loper hij had nog een paar pionnen
erbij ook. Toen zijn tegenstander de c7 pion zonder stukverlies kon winnen leek het klaar. Ondanks dat
zijn tegenstander nog 1 minuut had gaf Matthieu op. Met het increment was het waarschijnlijk ook wel
een gewonnen stelling.
We hadden 2 invallers en toch nog bijna gelijkgespeeld tegen een sterke tegenstander die vooral in de
breedte voor ons een maatje te groot was, dus we kunnen redelijk tevreden zijn.
De volgende ronde tegen de Volewijckers gaat spannend worden, hopelijk halen we daar weer een
goed resultaat. Want we hebben nog wel wat matchpunten nodig om degradatie te voorkomen in
deze sterke klasse 1a
Pjotr

