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In ronde 5 gaat het tegen Almere om de knikkers!
Door teamcoach Elmer van Eeghen

Het ziet er somber uit als Bas Haver al snel verliest door een
onnauwkeurigheid in de Aljechin verdediging. Dit soort fouten
mogen op dit niveau, en in zo een belangrijke wedstrijd
eigenlijk niet voorkomen:
1. e4 Pf6 2. e5 Pd5 3. c4 Pb6
4. d4 d6 5. exd6 exd5 6. Pc3
Pc6 7. d5 Pe5 8. f4 Pexc4??

Bas Haver was naderhand niet
beschikbaar voor
commentaar.
De andere bizarre ontknoping
viel bij Rico Paardensprong.
Het is duidelijk dat zijn
paardenhart sneller klopt dan
zijn schaakhart. Ons
voortbestaan staat op het spel,
maar hij weet de enige zet te
vinden die mat-in-één blundert
(rechts met zwart aan zet).
Een paardmat ja, maar hier
hebben wij totaal niets aan.
Vooral omdat Pd3 geforceerd mat voor de júíste kleur
oplevert!

De rest van het team stond toen opeens een zware dobber te
wachten tegen het sterke Almere. Maxime La Vache-Giri wist
waarvoor ze hiernaartoe gehaald was. In een ingewikkelde
Siciliaan wist ze toch aan het langste eind te trekken. Op het
eind raakte zijn tegenstander in een toreneindspel in tijdnood,
en toen viel het doek, de stelling, de vlag. Kortom, alles.
Hiermee moest de
beslissende strijd geleverd
worden op het eerste bord
door Fladimir Vlopnik.
Alleen, het ging precies gelijk
op. Ze strandden met open
koningen tegen dames, dan
weet je al hoe laat het is.
Behalve voor Vlopnik, dus
die keek even op zijn
smartwatch. En pardoes
kwam hij met een combinatie op de proppen, ongelooflijk
weer… Wit aan zet wint toch!
__________________________________________________
Tie-break
Cruciaal deze vondst. Want we blijven in de race!
Onze vrienden van Caïssa wisten de Zukertorters af te
stoppen: 2-2. En dat betekent nog altijd precies evenveel
matchpunten!
Gezien het gelijke onderlinge resultaat zal een play-off
plaatsvinden tussen de twee uitverkoren spelers. Zij zullen het
lot van hun clubs bepalen. En die is nu in jullie handen… Wie
gaat VAS naar de winst spelen?

