
Krimpen 3 KNSB boekt tweede overwinning: Souburg 2- Krimpen 3   3-5 
  
Na de 5,5-2,5 thuisoverwinning op Middelburg 1 moesten wij de tweede ronde uit naar het verre 
Souburg. Frieda Arnold had van tevoren aangegeven liefst rechtstreeks met Lorin naar Souburg af te 
reizen. Als zij beiden vroeg klaar zouden zijn met de partij wilde zij snel weer naar huis kunnen. 
Dat is gelukt! Lorin speelde scherp een koningsaanval. Na afruil van de zware stukken belandde hij in 
een dubbel toreneindspel met twee pluspionnen. Dat wikkelde hij netjes af. Hans Ranft moest met 
zwart de hele middag nauwkeurig verdedigen. Op een bepaald moment lukte dat niet meer en kwam 
hij een stuk achter. Dat leidde snel tot verlies. Frieda kreeg een schitterende aanvalsstelling die zij 
bekwaam naar winst voerde (1-2). Frieda en Lorin konden weer naar huis. David Berendsen tekende 
voor de 1-3. Hij speelde een prachtige aanvalspartij en rondde dat af met ondekbaar mat. 
Remkomoerkerken stond na 7 zetten een stuk en een heleboel tijd achter. Door de boel te compliceren 
raakte zijn tegenstander het spoor bijster en Remko won alsnog. Mijn broer Peter van Nieuwenhuizen 
heeft een aardig dagje achter de rug. Met de trein van 9.49 uur uit Driehuis naar Souburg (slechts één 
keer overstappen, wat een wereldsteden!). Een geweldige stelling met een pion meer verzieken en via 
de chinees in Souburg weer met de trein terug. Om 11.55 uur weer thuis (wel dezelfde dag). Ik volgde 
ongeveer zijn voorbeeld. Opstappen op Rotterdam Blaak naar Souburg. Praten met Peter met een 
mondkapje op en de partij eveneens verzieken. Met zwart kreeg ik na de lange rochade van wit 
pionnen op c3 en b4. Dan moet je niet de pion op b4 weggeven. Dan valt ook c3 en valt er niets meer 
te redden (3-4). Joop Huijzer was net als de eerste wedstrijd weer de laatste die nog speelde. Hij was 
deze middag in een dame en dubbeltoren eindspel beland met een extra pion op de 6e rij. Dat gaf ook 
de doorslag en de winst was een feit (3-5). 
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