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Dit seizoen heb ik vaak een "euveltje" waardoor ik niet superfit op zaterdag achter het bord zit.
Ook 8 november zit ik "gebroken" achter het bord. Ditmaal rugklachten. Na het slikken van een
pijnstiller en het aanbrengen van warmtepleisters samen met Kor naar Hijken. De "koppies" van
het eerste stonden strak en geconcentreerd voor hun "inhaalwedstrijd" tegen Denk en Zet
Culemborg. Helaas ontdekte ik Haitze Meurs in de zaal waardoor ik de terechte conclusie trok
dat de "inhuur" van Culemborg aanwezig was.
Na de motiverende woorden van Jan Ekke kon mijn missie op bord drie met wit beginnen.
Gezien het feit dat mijn tegenstander zijn eerste 41 zetten binnen drie kwartier speelde zou je
denken dat ik tegen een jeugdspeler damde. De jeugd van Anton Jurg is echter al een tijdje
geleden. De eerste 13 zetten van Anton vlogen binnen 2 minuten over het bord. Een dag later
kwam ik erachter dat de eerste 13 zetten van ons een kopie waren van de partij Henk Grotenhuis
ten Harkel tegen Anton Jurg uit de Ereklasse van januari 2006.
Ondanks het rappe tempo van Anton bleef ik in mijn "slome" tempo (25 à 28 zetten per uur)
dammen en keek af en toe bij de andere borden van het team. Berend Plijter viste de eerste
punten combinatief naar binnen. Eigenlijk was Kor naast mij sneller klaar met Hans Lucassen die
volgens de geruchten betaald werd om mee te spelen. Ondanks twee schijven achter bleef Hans
nog een tijdje schuiven. Na de drie om drie naar dam van Kor was het genoeg. Onze "jonkies"
Jos en Rik waren duidelijk een maatje te sterk voor Jansen en Tieman. Jos heeft nu een
fantastische score van 11 uit 7 en vliegt omhoog met zijn rating.
Na de opstoot van mijn kant en enkele ruilen stond ik op zet 36 voor de uitdaging om mijn
tempovoorsprong om te zetten naar punten. Met de partij Luteijn-Kor in het achterhoofd besloot
ik mijn linker vleugel (velden 21 en 26) te gaan bezetten om op het juiste moment veld 17 te
pakken.
Na zet 41 van Anton besloot ik om met 41. … 28-22 de spanning te
verhogen en om "galgje" te spelen. Anton heeft over zijn volgende
zet (42. 24-30) ruim een kwartier gedacht. Na zijn zet ging hij van het
bord en liep ik naar het bord en deed a tempo 32-28. De volgende 5
om 5 resulteerde in een winnende 5 om 5. Na de felicitaties van
Anton vertelde hij mij dat dit zijn eerste verliespartij is in zeven jaar
op de zaterdag. Een dag later zag ik dat zijn laatste verliespartijen op
de zaterdag in 2005 waren tegen Watoetin en tegen De Lange. De
Groot staat mooi in dit rijtje.

Na mijn winst was het 10-0. Helaas over zag Hans van der Laan tegen Gertjan Kolsté een zetje
over het hoofd en werd het 10-2. Hierdoor kreeg Jaap Knipper de eer om met een verdiende
remise tegen Matthijs van Hofwegen het 11 punt binnen te halen. Henk Kalk moest verrassend
tegen Jan Wienk nog "overuren" maken om de winst in het eindspel binnen te halen en hiermee
onze topscorer te blijven met 12 uit 7! Herm Jan Brascamp kreeg een bizarre compositie op het
bord. Twee schijven voor maar een schijfje van de tegenstander die naar dam spurtte. De analyse
van Herm Jan laat zien hoe de remise altijd in het bereik bleef.
Bij vertrek uit Hijken was Benjo nog bezig en dacht ik dat Benjo de touwtjes in handen had.
Waarschijnlijk was het touw te dun en leverde het een remise op.
Door deze 15-5 en het verlies van Heerenveen moeten wij ons als tweede opmaken voor nog vier
spannende ronden waarbij een kampioenschap tot de mogelijkheden behoort!!!

