NU AL ZORGEN OM DEGRADATIE ?

Uitslag ODI 1 – WSC 1 van 12-12-2000:
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P.Wijnand
H.Boom
W.Birkhoff
W.Raudenbusch
JW.Thurkow
A.Holdorp
D.Spel
B.Hoetmer
WSC 1

½ – ½
½ – ½
0 – 1
½ – ½
0 – 1
½ - ½
0 – 1
½ – ½
------2½ – 5½

K.van Rooij
M.Zegstroo
R.Elleswijk
D.Poldermans
I.Loos
J.Verbrugge
T.Wagenaar
A.Marcus
ODI 1

Na deze nederlaag zullen we nog de nodige moeite hebben om niet te degraderen.
Het verrassende van deze uitslag is dat alle verliespartijen van de witspelers afkomstig zijn,
meestal is het andersom.
Ook was het opvallend dat de ‘zwarte’ uitslagen de eersten waren die op het bord stonden.
Mijn tegenstander speelde de opening snel en bijna foutloos zonder van de ‘theorie’ op de hoogte te
zijn, na 12 zetten moest ik in een scherpe stelling de voortzettingen zelf ook gaan ophoesten en
verbruikte daardoor veel tijd. Later in de partij kon wit een pion (terug)winnen, maar sloot daarbij
wel zijn toren af. Gelukkig kon echter met enig kunst en vliegwerk een eindspel gehaald worden dat
iets gunstiger was voor wit, na een fout van zwart zelfs gewonnen, maar onder tijdsdruk werd de
juiste winstgang niet gevonden.
Harry zag de rating van zijn tegenstander (1898) en ruilde voor alle zekerheid de dames maar af, na
20 zetten werd tot remise besloten , ook bij Werner en Ton werd snel de vrede getekend met sterk
gereduceerde strijdkrachten en weinig toekomstverwachtingen.
In de partij van Wim werden de dames eveneens snel van het bord gehaald, zwart had een overwicht
in het centrum maar wit kon genoeg tegenkansen genereren, helaas werden deze niet allemaal goed
benut. Desondanks was de stelling op de 45e zet nog verdedigbaar toen wit, in een laatste poging
om de nederlaag af te wenden, een blunder maakte waardoor de vijandelijke koning kon doorlopen
om zijn vrijpion te ondersteunen en matdreigingen op de onderste rij te creëren.
Jan Willem had de nodige moeite om zich z’n opponent van het lijf te houden in zijn vertrouwde
Van Geet-opening, maar hij kon de witte stelling toch nog bij elkaar houden tot de 33e zet, toen een
verkeerde damezet een vlak daarvoor ingezette combinatie aan het vereiste effect hielp, zwart
maakte het karwei daarna vakkundig af.
Na lang manoeuvreren had Dick eindelijk een voordeeltje in de vorm van een extra vrijpion, maar
zoals gewoonlijk werd de tijdsdruk hem uiteindelijk fataal. Bert sloeg zich daarentegen manmoedig
door zijn vuurdoop in het eerste team heen en maakte zelfs een plusremise met zwart. Wat heet, drie
zetten voor het einde had hij door middel van een stille zet een matnet kunnen vlechten waar wit
alleen met grote materiele offers uitgekomen zou zijn!
Aangezien we tot nu toe het 2e team op de voet zijn gevolgd en ODI zijn twee vorige wedstrijden
met puntendelingen had afgesloten (eenmaal zelfs met slechts 6 man), zou ik vooraf op 4 – 4 gewed
hebben. Achteraf kan gesteld worden dat wij misschien gelijk hadden kunnen spelen door in enkele
partijen een bepaalde cruciale zet (niet) te spelen, maar ja, dat verhaal kan ik wel bij elke wedstrijd

ophangen, het draait toch allemaal om het benutten van de geboden kansen!
Peter Wijnand

