
HALF  PUNTJE  TEVEEL  GESCOORD 

Verslag WSC 2 – ZZ 2 van 23-2-2000:
1z Tim den Hartog    0 – 1  O.van Aalten
2w Wouter Beck       1 – 0  B.Vreeken
3z Rob de Klerk      1 – 0  G.Stijnman
4w Rudolf Pos        ½ – ½  P.Hofman
5z Bert Hoetmer      1 – 0  J.Tromp
6w Theo van Tubergen 1 – 0  R.Vink
7z Casper Pieters    1 – 0  B.Knor
8w Richard Gooyers   0 – 1  C.Verkerk
                    -------
             WSC 2  5½ – 2½  ZZ 2
Omdat er een half puntje van de vorige uitslag afgehaald was (of was het omdat we voor het eerst  
met de nieuwe borden en stukken speelden?), hebben de spelers van het 2e team een half puntje  
extra gescoord t.o.v. de voorspelling, zo zijn we weer op het correcte puntenaantal aangekomen.
De volgende uitslag wordt weer iets beter, 6-2 winst dus, uit bij KLM/Pegasus!

TIM DEN HARTOG liep tegen zijn eerste nul aan, hij had de hele partij een positioneel moeilijke 
stand vanwege een achtergebleven pion op de open c-lijn. Doordat zijn paard in de opening op c6 
gezet was kon deze pion een tijd lang niet naar voren gespeeld worden. Toch was het niet deze fout 
die uiteindelijk de partij verloor, maar een blunder vlak voor het einde die ook in de analyse 
achteraf niet werd opgemerkt: Tim dacht dat hij een stuk moest inleveren om mat te verhinderen, 
wat echter helemaal niet het geval was!

‘Invaller’ WOUTER BECK had geen kind aan zijn tegenstander, wat de openingszetten wel 
bewijzen (1.d4 d5 2.c4 dxc4 3.Pf3 Lg4 4.e3 c3?). Hij speelde een goede partij, op de 23e zet na, 
toen hij hem de mogelijkheid gaf om nog te ontsnappen, maar het was wel aan zwart toevertrouwd 
om deze kans niet te benutten. Een nieuw gezicht in het 2e is ROB DE KLERK, hij had om te 
winnen wel een blunder nodig in een voor wit gunstige stelling met pluspion, maar ook die punten 
gelden.

Bij RUDOLF POS was het min of meer andersom, hier had hij de gunstige stelling met extra pion, 
maar omdat we nog een half punt nodig hadden voor de winst, gaf hij de partij toch maar remise.
De partij van BERT HOETMER was er niet een uit één stuk, op de 14e zet overzag hij een 
eenvoudige damewinst en op de 26e zet stukwinst, het is dat wit zich pardoes liet matzetten anders 
was de afloop nog onduidelijk geweest ondanks dat zwart wel voordeel had.

Nadat THEO VAN TUBERGEN op de 15e zet had vergeten om een ongedekt stuk te slaan kwam 
voor hem het omslagpunt na de 17e zet, toen zwart eerst een pion liet slaan om vervolgens de 
kwaliteit in te leveren. Theo maakte geen fouten meer en kon de partij makkelijk afwikkelen.

Wèl een partij uit één stuk was die van CASPER PIETERS, hij won dan ook makkelijk in 27 zetten.
En wat te zeggen van RICHARD GOOYERS? Hij had waarschijnlijk last van het zeurderige 
vrouwspersoon tegenover hem, want in een stelling met 2 pluspionnen die hij, volgens eigen 
zeggen, met zijn ogen dicht nog wel kon winnen, overzag hij mat in één.

Het is duidelijk dat onze tegenstanders rijp zijn voor degradatie, maar het is even duidelijk dat wij,  
als we zo blijven omgaan met onze kansen, nooit zullen promoveren!

Peter Wijnand 


