EEN ZWALUW MAAKT NOG GEEN ZOMER

Verslag WSC 2 – TOZ 2 van 07-11-2000:
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Wouter Beck
Bert Hoetmer
Wim Blijstra
Theo van Tubergen
Ruud Willemsen
André Ottenhoff
Casper Pieters
Klaas Siewertsen
WSC 2
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------2½ – 5½

mw L.Borowski
J.Cornelisse
N.Jaared
E.Jansen
T.Mes
G.Tetteroo
N.Molenaar
R.Boyle
TOZ 2

De promotie naar de derde klasse kan waarschijnlijk weer in de ijskast geplaatst worden na de
duidelijke nederlaag die het 2e team heeft geleden, zeker omdat er nog maar 3 wedstrijden zijn om
het goed te maken (we waren in onze groep al met slechts 7 teams begonnen waarna ook nog het
team van Grasmat teruggetrokken werd).
Wouter kwam niet goed uit de opening en bezorgde zichzelf een slechte loper en gedrongen
stelling. Zijn tegenstandster vond het voordeel echter niet groot genoeg om er nog veel energie aan
te spenderen toen TOZ al lang en breed gewonnen had.
Aan het tweede bord maakte zwart eigenlijk in de hele partij geen fouten. Op een moment in de
opening na, waar Bert niet van profiteerde. Wat niet gezegd kon worden van wit, want omstreeks de
30e zet stond hij een stuk + pion achter in een stelling zonder hoop. Er werd desondanks nog 25
zetten doorgespeeld tegen beter weten in, maar aan de uitslag veranderde dat natuurlijk niets.
Wim greep in de opening al mis en moest daarvoor de hele partij boeten met een schromelijk tekort
aan ruimte achter zijn pionnenketen. Zwart moest voortdurend rekening houden met offers en/of
doorbraken en kon uiteindelijk niet aan alle dreigingen het hoofd bieden.
Theo is de laatste tijd niet zo op dreef, eerst levert hij een kwaliteit in, na twee kansen gehad te
hebben om dit te vermijden en daarna ook nog zonder noodzaak een belangrijke pion. Later gaf
zwart wel twee pionnen terug maar met geen andere stukken op het bord dan een toren tegen een
paard kon hij toch de witte damevleugel ontdoen van al zijn pionnen en nadat er een niet te stoppen
vrijpion op het bord kwam gaf wit op.
Het leek er lang op dat Ruud niets zou kunnen bereiken, integendeel, het was wit die het beste van
het spel had. Maar op het laatst begon deze waarschijnlijk de druk van de klok te voelen want in een
poging een pion tegen te houden produceerde hij steeds slechtere zetten, culminerend in een
regelrechte blunder in verloren stelling.
André had de hele partij het initiatief, maar met elke afruil verdween er iets van zijn voordeel totdat
er een potremise stand overbleef. Bij Casper was ongeveer hetzelfde aan de hand, alleen hier was
hij het die zich onder de druk vandaan moest worstelen.
Klaas is weer een verhaal apart, hij speelde de zet die ik had voorgeslagen in de partij van André uit
de vorige ronde, maar moest ervaren dat daar waar de openingsboeken eindigen met “na Pxd4
speelt wit c3 en wint een stuk (tegen 2 pionnen)” de partij nog niet zo eenvoudig gewonnen is.
Een materiele voorsprong krijgt pas betekenis als dit ook daadwerkelijk actief gebruikt wordt, een
paard naar a1 spelen valt daar bijvoorbeeld niet onder.
Peter Wijnand

