
De derde ronde van de interclub betekende ook onze eerste nederlaag. Een stuk eerder dan  
verwacht… We mochten op bezoek bij TSM 3, een ploeg die zeker tot de sterkere ploegen in reeks 5B  
gerekend mag worden. Qua elo staken we er wat boven uit, 1806 tegenover 1675. Aan een verliesmatch  
verwachtten we ons dus niet echt.

Het begon ook mooi. Patrick mocht op het eerste 
bord met de zwarte stukken tegen de snipver-
kouden Nederlander Ivo Lagendijk (1811 elo) 
proberen om een vol punt te scoren. Dat lukte 
op een ietwat geflatteerde wijze. Na een foutje in 
de opening kon de tegenstander immers alsnog 
afwikkelen naar een gelijk eindspel (misschien 
zelfs iets beter voor hem), maar hij beoordeelde 
de stelling volledig verkeerd. Toen hij op basis van 
die verkeerde beoordeling ook nog het verkeerde 
plan koos was het pleit snel beslecht. 0-1, na goed 
twee uur spelen.

Kevin mocht met wit tegen iemand met de exotische naam Rahul Hotwani, 1753 elo sterk. Reeds in het 
vroege middenspel stond de zwarte dame midden op een overvol bord. Een uitnodiging voor wit om met 
de lichte stukken en de torens een damejacht in te zetten. Zou Kevin die laatste vrije velden kunnen be-
zetten en de zwarte dame tot een vroegtijdige exit richting doos kunnen veroordelen? Nee… want onze 
man overzag jammer genoeg zelf een venijnige combinatie. Plots was de stelling slecht, héél slecht. Kevin 
vocht nog lang voor elke morzel grond, maar de nederlaag was onafwendbaar… (1-1)

Pierre, onze nestor op bord 3, had toevallig de 
avond tevoren de eerste matchpartij Karpov-
Kortsnoj, Merano 1981, zeer aandachtig bekeken. 
Tot zijn aangename verrassing kreeg hij de kans 
om t.e.m. zet 8 die partij gewoon na te spelen. 
Verderop in de partij won hij nog een pionnetje, 
maar het eindspel met ongelijke lopers was niet te 
winnen. Remise dus, wat tegen een solide speler 
als Patrick Morote zeker een goed resultaat is. Dit 
bracht de stand op 1,5-1,5.
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Erik maakte eindelijk zijn debuut in onze ploeg. 
De eerste ronde bleef hij immers aan de kant en de 
tweede ronde was een forfait zijn deel. En onze tor-
nooileider had er duidelijk goesting in. Hij bouwde 
een mooie stelling op met verdubbelde torens op de 
c-lijn. Zijn tegenstander blokkeerde de lijn echter 
met z’n paard, en jammer genoeg vond Erik de sleu-
tel niet om het slot te ontgrendelen. Ondertussen be-
gon de factor tijd mee te spelen. Erik’s goede stelling 
verslechterde zienderogen en hij kwam stelselmatig 
onder steeds zwaardere druk te staan. Hij rechtte 
echter zijn rug en een tijdlang leek hij de boel nog bij 
elkaar te kunnen houden. Maar door een verkeerde 
ruil ging ook nog een kwaliteit verloren, en dat was 
er teveel aan. Vanaf dan ging het met reuzenschreden 
bergaf. Na 5 uur en 10 minuten - alle andere partijen 
in het speellokaal waren al lang afgelopen - viel het 
harde verdict: Erik ging door z’n vlag in een verloren 
stelling. 2,5-1,5 en ons eerste verlies was een feit… 
Het dient wel gezegd dat zijn jeugdige tegenstrever, 
Axel Van Simaeys, die slechts 1448 elo telt, echt wel 
de partij van z’n leven speelde. Een groter talent dan 
z’n 1400-rating laat vermoeden.

Verder waren we ook getuige van aanstekelijk 
enthousiast en héél jeugdig geweld. Luna, de 
tienjarige dochter van TSM-speler Patrick Mo-
rote speelde een dijk van een partij in de match 
naast de onze. En dit onder ruime belangstelling 
van de volwassen spelers. PapaPatrick stond er 
bij te glimmen van trots. Terecht, je zou voor 
minder :-) Ik moet bekennen dat ik als papa van 
een eveneens tienjarige dochter - die echter geen 
interesse heeft in ons houtjesgeschuif - toch een 
tikje jaloers was op mijn naamgenoot…

Een nederlaag dus. Positief is wel dat we op de eerste plaats blijven staan. Niettemin een gemiste kans 
om een rechtstreekse concurrent middels een tweede nederlaag definitief uit te tellen én tegelijkertijd 
voorsprong te nemen op een andere concurrent (Westerlo raakte niet verder dan een gelijkspel). Het 
seizoen duurt nog lang, laat ons hopen dat het bij deze ene uitschuiver blijft!


