Halve Finale Pupillen in Oude Pekela
Afgelopen zaterdagmorgen om 9.15u vertrokken we met twee auto’s
richting Oude Pekela, om daar te proberen een plek in de landelijke
finale te bemachtigen! De laatste jaren is het steeds gelukt om in die
finale te belanden, soms met een beetje geluk, maar altijd door goed
te dammen! De lat ligt dus hoog voor Arthur Schep, Yonathan Oeij,
Reinout Schep, Wessel Top, Leon Kruizinga en Lennart Jonkman,
maar ze hebben er ontzettend veel zin in!
Na de opening om 10.30u. gingen de jongens vol goede moed van
start en vrij snel werd er met 8-0 gewonnen van De Akker uit
Gramsbergen! Een goed begin dus. In ronde twee troffen we De
Trieme uit Sintjohannesga. Ook hiervan werd gewonnen en wel met
6-2. In ronde 3 troffen we de grote favoriet: de Michaëlschool uit
Groningen. We probeerden tactisch te spelen, maar het leverde ons
slechts 1 bordpunt op. Aan het eind zou blijken dat dit het enige punt
was, dat van de Groningers was afgepakt! Top gedaan Arthur!
In ronde 4 werd er gespeeld tegen de Togtemaarschool uit Bedum, helaas werd dat een onnodige remise,
waardoor het toch wel belangrijk werd om heel goed
te blijven spelen, we wilden immers naar de finale!
Ronde 5 moest dus worden gewonnen. We speelden
tegen De Ark uit Daarle, het was een spannende pot,
maar gelukkig werd het 5-3 in ons voordeel. Met nog
drie rondes te gaan, was het podium nog in zicht. We
moesten in ronde 6 tegen De Spreng-El uit Ane. Het
leek heel goed te gaan. Op 1 bord werd verloren,
maar de andere drie jongens leken te gaan winnen.
Wat het was, we weten het niet, maar alle 3 letten ze
even niet goed op en gaven de winst uit handen. Met
drie remises, was de uitslag 3-5. Helaas geen wedstrijdpunten voor ons.
Nu nog maar twee rondes te gaan, beide rondes moesten worden gewonnen, anders werd plaatsing wel erg
moeilijk. In ronde 7 moesten we tegen het Schuilingsoord uit Zuidlaren. En daar ging het weer goed: we wonnen
met 6-2. En ook in de laatste ronde, wonnen we met 6-2 van OBS Houwingaham uit Bad Nieuweschans. En toen
kwam de ontlading:
Yes, de finale is bereikt!! We zijn derde!!
Het was een enerverende dag, spannend tot
en met de laatste ronde. Toen eenmaal
duidelijk was dat we derde werden, hebben
we dat met een lekkere snack gevierd! Nu
nog even flink oefenen en dan op 20 mei
naar de Finale! We hebben er nu al zin in!
Een hartelijke groet,
Everdina Schep

