Zuidoost United - Amsterdam West 2
Zaterdag speelde we weer tegen Amsterdam West. Amsterdam West had 4 dezelfde spelers als
donderdag. Wij hadden maar liefst 6 andere spelers waaronder drie Isolani spelers. We hadden drie
invallers dus we waren wederom niet favoriet voor de overwinning.
Op bord 1 kwam Cees snel een pion achter maar leek nog redelijk te staan. Op bord 2 stond Jonathan
gelijk. Op bord 3 kreeg Pjotr snel een dubbelpion en stond wat minder goed. Op bord 4 moest Iwan
bijna een uur wachtten maar zijn tegenstander was net op tijd. Hij stond lang gelijk. Op bord 5 stond
Jan redelijk solide. Op bord 6 won Rafiek een pion en daarna ook een stuk waardoor hij snel won. 1-0.
Rafiek speelt een goed seizoen KNSB. Op bord 7 stond Ron lang gelijk. Op bord 8 had Rene het
loperpaar en leek goed te staan.
Jonathan kreeg een stuk tegen 4 pionnen. Maar hij verloor er 2 en stond ingewikkeld met actieve
dame van zijn tegenstander. Rene stond remise zijn tegenstander probeerde het nog maar het bleef
remise 1,5-0,5. Ron hield het ook remise en het werd daarmee 2-1. Jonathan verloor helaas toen
eeuwig schaak niet lukte. 2-2. Iwan had een interessant en gewaagd stukoffer voor een vrijpion. Het
was moeilijk. en leek verloren te staan, maar toen een tweede vrijpion erbij kwam won Iwan 3-2.
Cees verdedigde goed maar stond nog wel een pion
achter. Pjotr had een ingewikkeld eindspel maar
kreeg een vrijpion en liep met de a pion zo ver door
dat hij een stuk kon offeren. Doordat zijn tegen stander het stuk niet te pakte won Pjotr de overige
pionnen met zijn paard. 4-3. Cees probeerde nog
ongelijke lopers te forceren maar het eindspel werd
goed uitgespeeld door zijn tegenstander waardoor
het 4-4 werd.
Vooraf had ik ervoor getekend en er had wellicht
zelfs meer ingezeten maar het had ook slechter
kunnen aflopen. We staan nog tweede, maar we moeten de laatste ronde tegen de Kampioen
Berserkers. Dus we zullen normaal gesproken de 2e plek moeten afstaan aan VAS 3.
In mei gaan we weer verder. KNSB seizoen gaan we met minimaal een 3e plek mooi afsluiten.

