
MKE BOESCHOTEN

DEN K4f 1 De schakers van Discendo Discimus
kwamen afgelopen zaterdag in hun derde corn
petitieoptreden wederom niet tot een overwin
ning. De Haagse eersteklasser ging op schlemie
lige wijze onderuit bij Caissa in Amsterdam.
Grootmeester John van der Wiel maakt zich voor
alsnog niet al te veel zorgen.

,,Het gaat vrij moeilijk, maar de eerste wed
strijd was ingecalculeerd,” refereert de 54-jarige
Van der Wiel aan de 8-2 nederlaag bij Charlois
Europoort in de openingsronde.

,,Zij hebben zich verder versterkt en beschik
ken ook over meerdere sterke spelers uit België.
Het is een team dat kampioen kan worden. De
remise tegen Ivoren Toren was vrij normaid. We
zijn tegen elkaar opgewassen en spelen vaak 5-5.
En Caissa is als team net iets sterker.”

Toch baalde Van der Wiel flink van de zeperd
in de hoofdstad afgelopen weekend. Zijn ploeg
stond met 4,5-3,5 voor en had nog een puntje

drie punten heel comfortabel voorgestaan.”
Van der Wiel, zelf goed voor drie remises in 1E,

doelt dan ook op het competitieschema. ,,Het is
nu andersom. In de eerste speelheift van vorig
seizoen troffen we de mindere ploegen en die
krijgen wij nu op het einde. Er is dus nog geen
enkele paniek.”

Wonderen verwacht de voormalig speler van
LSG uit Leiden daarentegen niet.

Volgend jaar
,,Jobn Blokhuis zit nu in Amerika voor werk Hij
is één van onze betere spelers en komt pas vol
gendjaar terug. Wij hebben verder veel jeugdspe
Iers, die volgend seizoen weer een stukje sterker
zijn. Overleven we dit seizoen, dan ziet de toe
komst er wat gezonder uit. Dan hebben we vol
gend jaar een steviger team’

De eerstvolgende partij van Discendo Discimus
is op zaterdag 4 januari 2014 thuis tegen De
Toren Arnhem.
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nodig voor de overwinning. Desondanks ging het
mis.

,,Eén van onze spelers stond er goed voor, maar
deed iets riskants waardoor het toch nog mis-
ging. Dat is heel zuur. Bij winst hadden we er met


