
5 ploegen, 26 borden, 52 schakers: het was een gezellige drukte in Deurne. Bij de hervatting van de 
interclubcompetitie mochten we het op verplaatsing opnemen tegen Deurne 4. Een solide ploeg, maar 
gezien de elo-verschillen mochten we aanspraak maken op een nipte overwinning.

Kevin en z’n tegenstrever Camille 
speelden op het tweede bord een - 
laten we het diplomatisch uitdruk-
ken - niet geheel foutloze partij :-) 
Eerst blunderde Kevin en moest 
hij twee stukken geven voor een 
toren. Vervolgens blunderde z’n 
tegenstrever nog veel erger door 
dame en koning op dezelfde loper-
diagonaal te plaatsen… Kevin nam 
het cadeau in dank aan. Tussen-
door had Kevin z’n tegenstrever er 
ook al heel voorzichtig op moeten 
wijzen dat hij schaak stond en dat 
hij dus met een ander stuk moest 
spelen dan hij net gedaan had. 
Terloopse en licht sarcastische 
commentaar van z’n ploegmaat op bord 1 daarop: ‘ja, hij speelt da spelleke ook nog niet lang…’ (nvdr. 
Camille speelt al minstens 40 jaar ‘da spelleke’). Het spelniveau was vijfde afdeling waard, laten we het 
daar op houden :-) Vooral de commentaren van Kevin’s tegenstrever waren bij momenten zalig. Nadat 
Camille verloren was komen te staan wilde hij andere slinkse manieren proberen en vroeg hij ‘Wat wil 
je drinken?’ Kevin: ‘Een watertje graag’. Waarop Camille met een uitgestreken gezicht ‘Een Duveltje?’ 
antwoordde :-) Ach, je moest er naast zitten om het grappig te vinden…

In de schaduw van die vertoning speelde Pierre een solide partij (waar ik echter niet veel van zag en 
dus ook niet veel over kan zeggen…). Hij haalde vrij vlot het punt binnen, 0-2.

Patrick, met zwart op bord 1, weigerde in gelijke stelling een remisevoorstel. ‘Dan kunnen we naar de 
koers gaan kijken’, lachte z’n tegenstander. Patrick is echter geen grote fan van wielrennen of veldrijden 
en speelde liever nog wat door. Het materiaal bleef gelijk maar positioneel kwam wit meer en meer 
onder druk te staan. Tot hij op een bepaald moment met de koning helemaal vaststond op de onderste 
rij en z’n enige stuk, een toren, gebonden was aan de verdediging van een cruciale pion. Patrick kon 
ondertussen rustig alles voorbereiden en met de koning dichterbij komen. De tegenstrever besefte dat 
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hij iéts moest doen, offerde 
dan maar die cruciale pion 
maar kwam na torenruil in 
een verloren eindspel terecht. 
Het was kiezen tussen de pest 
of de cholera… Zowel een 
vrijpion in de maak op de 
koningsvleugel als één op de 
damevleugel, en die koning 
machteloos midden op het 
bord… Heel even schrok Pa-
trick nog toen z’n tegenstrever 
een tweede pion offerde voor 
wat vage tegenkansen, maar 
gelukkig bleek het blufpoker 
en een vijftal zetten later was 
de vis op het droge. (0-3)

Rudi speelde met wit ook weer een goede partij. Met een bonus van twee pionnen voor onze penning-
meester begon er een grote ruilactie en bleef er een eindspel van K+T+ 2 verbonden pionnen tegen 
K+T over. Een makkelijke klus als je de techniek kent. Maar hier sputterde de witte motor even. Het 
was nog wat zoeken en tasten, maar uiteindelijk wist ook Rudi het volle punt te scoren.

Eindstand 0-4 en natuurlijk erg 
tevreden gezichten bij ons. Toen 
dan ook nog bleek dat Federer 
z’n 18de grand slam gewonnen 
had kon de dag helemaal niet 
meer stuk :-) Beneden in de 
gezellige bar van Deurne gingen 
beide ploegen samen de match 
bespreken (?!), wisselden nog 
enkele Bollekes van eigenaar en 
dan zat een fijne schaakzondag 
er al weer op. ChessLooks staat 
nu alleen aan de leiding, wel 
met een match meer gespeeld 
dan de concurrenten. Het zal 
nog een spannende tweede sei-
zoenshelft worden.


