
SSC 1992 ( Soest)- Krimpen 2

Op eigen initiatief een kort verslag van deze op 23-04 gespeelde wedstrijd.
Het tweede van Krimpen speelde vandaag met 4 invallers in Soest tegen de plaatselijke SV,
In een mooi oud gebouw arriveerden wij om kwart voor 1 zonder enige problemen. In de
auto ging het niet zozeer over de komende wedstrijd alswel over de diepere zaken des
levens,,,,ahum…. Wist u bijvoorbeeld dat er in Bosnie Piramides zijn ontdekt die groter zijn
als die in Egypte? Zoek het eens op zou ik zeggen….
De gastheren waren uiterst correct en vriendelijk. Dat het een zware middag zou worden
wisten wij al. De invallers Joop, Henk,David en Hans konden vrijuit spelen. Voor ons staat er
niets meer op het spel. Als 1 of meerdere van de spelers van dit team nog een korte
impressie wil(len) toevoegen aan dit verslag, dan wordt dit zeker geplaatst….
Zo halverwege de middag een uit mijn hoofd rondje langs de velden laat interessante
stellingen zien, maar vooral een slechtere klokstand voor Krimpen.
Voor zover ik het mij kan herinneren een korte impressie….
Joop aan bord 1 speelde een interessante partij waarbij zijn sterke tegenstander een pion
voorkwam, maar het werd uitstekend gekeept! een mooie remise werd bereikt aan het  einde
van de dag.
Henk speelde aan bord 2 en had een lastige middag. Zijn ook sterke tegenstander beriekte
op het einde een gewonnen eindspel. Beiden hadden nog 4 pionnen, maar die van de
tegestander konder bijna ongehinderd via de g en h lijn oprukken. Helaas een 0. Kranif
verweerd..
Hennie aan bord 3 dacht vandaag eens iets anders te spelen als gebruikelijk. Helaas voor
hem verdwaalde Hennie in de voor hem relatief nieuwe stelling. Enkele onnauwkeurigheden
deden hem de das om. Zoals zijn tegenstander in de analyse aangaf had hij beter op de
voor hem bekende banen kunnen blijven. Hier bleek namelijk dat Hennie er meer van wist
als zijn tegenstander. Moraal….misschien toch blijven bij wat je weet….ook als dit als wat
minder bekend staat… een nul, jammer dus….
Alan op bord 4 liep tegen pionverlies op wat hij niet meer te boven kwam. Vandaag was hij
(te) snel klaar. Met 2 pionnen minder kon hij niet genoeg tegenspel ontwikkelen.
David aan bord 5 was nog als laatste bezig. In een interessante partij kon zijn tegenstander
gemakkelijk misgrijpen, maar hij speelde nauwkeurig en gaf David te weinig kansen op
tegenspel. Ook hier verlies voor de onzen.
Frans op bord 6 was als laatste binnen en als eerste klaar. Wat hier gebeurt is weet ik
helaas  niet. De nul werd wel genoteerd. Ik probeerde nog….. ach het is maar een spelletje,
waarop Frans terecht mij aankeek met de blik van de echte schaker, waarvoor schaken
eigenlijk geen spelletje is maar bloedserieus…..Sorry Frans, was niet zo bedoeld…
Op bord 7 speelde Lorin tegen de enig dame uit het gezelschap. Na een interessante strijd
zag ik op een gegeven moment een ingewikkelde stelling van Dame voor de dame tegen 2
torens voor Lorin. Hoe dit precies remise is geworden weet ik niet. Laten we het houden op
een dynamisch evenwicht.
Ikzelf speeld op bord 8 al na een zet of 4 geen theorie meer. Ik kreeg een opgerukte h-pion
die constant aandacht nodig had tegen een sterk centrum voor de tegenstander. Eigenijk
stonfd ik best wat onder druk. Toen de tegenstander ergens vrijwillig de open A-lijn opgaf om
in het cetrum iets te proberen kon ik de A lijn overnemen met een toren en wat initiatief
ontwikkelen. In de partij durfde ik een zetherhaling niet uit de weg te gaan. In de analyse had
ik dat dus wel nog kunnen proberen. Het remiseaanbod wed door mij 1 keer afgeslagen,
maar 2 zetten later alsnog geaccepteerd.



Eindstand 6,5-1,5
Het was een mooi dag……
Waarnemend teamleider Hans Ranft
Op onderstaande link in netstand 4 zijn de uitslagen en scores van vandaag terug te
vinden…
https://knsb.netstand.nl/rounds/view/1903
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