Het had net zo goed andersom kunnen zijn!
Philidor 2 – Groningen II:
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Marcel Vermaat
Jippe Kamstra
Zahid Dzaferspahic
Erik Sparenberg
Oene Schriemer
Dick Stavast
Eelke Heidinga
Siegbert de Jong
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Frits Rietman
Joop Houtman
Joost Wempe
Harald Fischbach
Erik-Jan Hummel
Christofoor Baljon
Uwe Rau
Rudolf Potze
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Denk niet dat Philidor II kansloos was! Het zat gewoon wat tegen. Een teken aan de
wand was dat Oene het eerste klaar was. In bijna alle wedstrijden is Oene het laatst.
Door een onachtzaamheidje was hij enkele pionnen achter geraakt. De jonge
Hummel maakte dat aardig uit. Diezelfde Hummel verraste ons na afloop met de
volgende opmerking: “jullie zijn wel gezellige jongens. Jullie moeten eens naar het
toernooi in Gent gaan in de zomer!” Hij wist dus niet dat wij dat al elk jaar doen, en
dat de eerste keer vóór zijn geboorte was….. Vervolgens heb ik nog met diezelfde
Hummel gewed dat Philidor II niet degradeert. Inzet: krat Palm als ik win, krat melk
als Erik-Jan wint.
Ikzelf was de hele partij aan het keepen geweest, wat bakken met tijd kostte. Tot mijn
verbazing won ik een pionnetje, maar liet me daarna een klein beetje mat zetten. Na
de partij werd nog een moeizame verdediging gevonden; dat het nog lastig zou
worden was wel duidelijk.
Siegbert verloor al net als Oene: door een onachtzaamheidje enkele pionnen kwijt.
Dick speelde aan bord 5 tegen Baljon. Waarom die daar zat is me onduidelijk. Dick
zette de partij degelijk op, maar ging ten onder aan een zwakke dubbelpion.
4-0 achter, maar de eerste vier borden stonden goed voor Philidor. Een sensatie hing
in de lucht! Het zal toch niet 4-4 worden? Helaas, dat lukte net niet. Jippe die twee
pionnen heeft voorgestaan liet zich lelijk flessen, Erik die zeer veelbelovend uit de
opening kwam liet zich er af combineren, en Zahid kon een beter dubbel
toreneindspel net niet winnen.
Nou ja zeg, 7-0 achter. Gelukkig ging Marcel de eer redden! Maar nee: zoals hij in zijn
analyse schrijft: “als captain hoor je mee te delen in de malaise.”

Gelukkig zagen we ’s avonds al weer een lichtpuntje: slechter dan dit kunnen we
niet. Het kan dus alleen maar beter gaan! En zo gingen we met het team het
nachtleven in, en werd het weer ouderwets gezellig, zeker toen we de
nachtburgemeester van Sneek en de oploskampioen van Minnertsga tegenkwamen.
Maar toen hadden we al heel diep in het palmglaasje gekeken.
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