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Isolani 3

Op deze donderdagavond werden wij verwacht in het clubgebouw van Isolani in de
flat Groenhoven in Amsterdam Zuid-Oost. En ja, voor een andere avond dan de
clubavond blijkt het voor Peter Wijnand altijd weer een opgave om een team op
volledige oorlogssterkte te krijgen. Wat is dat nu toch schaakvrienden? Het is een eer
om voor je club te mogen spelen, je doet speelervaring op, je speelt eens tegen
andere mensen dan die van je eigen club en je kan ook nog eens ELO punten
vergaren voor de nationale ratinglijst. Ik zie dus alleen maar voordelen. Misschien
kunnen jullie hier toch eens even over nadenken als je uitgenodigd wordt om mee te
spelen in een externe wedstrijd. Ook op deze avond was het Peter niet gelukt om 8
representatieve spelers bij elkaar te krijgen en dus moesten wij met 7 man aan de
bak.
Al binnen 2 uur maakten Bert Hoetmer en Ruud Willemsen remise, en daar mochten
ze volgens mij hun handen bij dichtknijpen. Ruud stond verloren maar kreeg van zijn
tegenstander toch een remiseaanbod dat hij natuurlijk onmiddelijk aannam.
Aangezien wij dus met een 1-0 achterstand begonnen waren dacht Isolani zeker dat
de wedstrijd niet meer verloren kon worden. Ook Bert had geluk met zijn remise
aangezien hij in een verloren lopereindspel belandde. Zijn opponent behandelde dit
eindspel echter zo slordig dat een winst er niet meer inzat.
Casper Pieters kwam goed uit de opening en kreeg een goede stelling op het bord,
maar verloor door onnauwkeurig rekenen plotseling een pion. Alle zeilen moesten
daarna worden bijgezet met een remise als resultaat.
Dirk Portengen ging van meet af aan in de aanval en bezorgde zijn tegenstander een
paar stressvolle uren. Deze druk kon de Isolani-strijder niet aan en Dirk haalde dik
verdiend een vol punt binnen.
Michel Weenink speelde voor het eerst extern mee en deed dat zeer verdienstelijk. Al
vroeg in de opening won hij een kwaliteit, gaf die niet meer uit handen. en maakte de
partij bekwaam af. Ik hoop dat Michel zich bechikbaar blijft stellen voor externe
wedstrijden, want hij is zeker een aanwinst voor onze club.
Wim Blijstra had een goed begin en kreeg aanvalskansen, maar ergens in de partij
verloor hij toch de draad want uiteindelijk werd er tot remise besloten. Op afstand
hoorde ik hem nog bakkelijen over de klok. Maar Wim, die klok is toch echt een
onderdeel van een schaakpartij en een ieder zal moeten leren daarmee om te gaan.
Ondergetekende (Rob)kreeg al vrij snel na de opening positioneel voordeel en won
bovendien een centrumpion. Toen zwart ook nog een vork toeliet won ik een stuk en
daarmee de partij, hoewel ik verzuimde het een en ander snel af te maken.
Dus, ondanks een man minder, een ruime 5-3 overwinning voor chesswarriors van
WSC 2. Toch zie ik in de toekomst liever een volledig team aantreden bij externe
wedstrijden, want om met een punt achterstand te beginnen is voor niemand prettig.
Rob Tijssens

