Tweede ronde SGS-beker: Amersfoort - DBC
Teamleider Thijs had het allemaal weloverwogen bedacht: als we op 27 januari spelen, dan kan Jan
ook mee en maken we met Paul, Onno en Thijs erbij een goede kans. Daar was enige
overtuigingskracht voor nodig: Amersfoort speelde liever op 3 of 10 februari. Maar na enig
aandringen werd het dan toch 27-01.
Diezelfde dag liet Onno via verschillende communicatiekanalen weten dat hij zwak, ziek en misselijk
was en dat hij dus niet mee kon doen. Tijdens etenstijd meldde Jan vervolgens dat vanaf het moment
dat hij thuis kwam van zijn werk alles pijn ging doen. Schaken zat er derhalve niet in deze avond. Tot
zover de doordachte voorbereiding.
Gelukkig stonden er twee reservespelers klaar die netjes hun agenda leeg hadden gehouden. En zo
vertrokken Henk, Ben, Paul en Thijs rond 19:00 uur in de rode Mazda naar Amersfoort. Na een
voorspoedige reis arriveerden we in de Koude Kerk, maar daarop waren we nu voorbereid: ervaring
van 25 november vorig jaar. Met thermo-ondergoed, fleecetruien en handschoenen trotseerden we
nu met succes de lage temperatuur.
Op de borden was dit succes niet direct terug te zien: Ben verloor snel na de opening een pion die hij
nooit meer terug zag. De gewoonlijk ijzer met handen brekende Paul kwam vanuit een soort Pirc
ongunstig te staan en verloor ineens snel. Toen moesten de punten van Henk en Thijs komen. Henk
praatte zichzelf en de teamleider hardop moed in en dat had het juiste effect: Thijs profiteerde van
een slecht staande dame, won twee pionnen en kon vervolgens eenvoudig met twee eigen pionnen
doorlopen. Henk stond goed in een lastig eindspelletje, pareerde het dreigende mat en won. 2-2
derhalve en dat betekende snelschaken! Met verwisselde kleuren en met 3 seconden per zet
increment. Wij moesten winnen, want als het nu weer 2-2 werd, zou de uitslag op bord 4 (Henk) in
het gewone schaak vervallen.
Dat lukte wonderwel: Henk en Ben hielden hun tegenstander nuttig op remise, Paul revancheerde
zich en Thijs wist opnieuw van zijn tegenstander te winnen. Met andere woorden: na een
enerverende tweede ronde gaat DBC de kwartfinale van de SGS-beker spelen! Wederom uit: tegen
Moira Domtoren of Doorn-Driebergen.

