
Aartswoud 4 – MSC 3 

NHSB 3A – 2015 – 2016 

Verslag van Cor du Pree/Theo Thiebou 

 

Het is een dramatische, maar wel verwachte, 0-6 nederlaag geworden van MSC 

3 tegen Aartswoud 4 in Hoogwoud. Met een gemiddelde rating die ruim 300 

punten hoger ligt, moet het een fluitje van een cent zijn om het team uit 

Den Helder aan de kant te schuiven, wat ook gebeurde. 

Langzaamaan zag je dat ons team naar de afgrond werd geduwd en het duurde 

niet lang voordat de eerste nul op papier stond en niet veel later was de 

winst van Aartswoud 4 een feit. 

 

Debutant Leo Zwan ging aan bord 1 lange tijd gelijk op. Tot het moment dat 

zijn koningsstelling werd opengebroken en zijn H en G pionnen in de doos 

belandden. De dame van de tegenstander was funest in deze stelling. 

Gerrit Asselman had een zware partij aan bord 3. Op een gegeven moment 

kreeg Gerrit een torenaanval op de open C lijn waarmee Gerrit zijn loper 

ging verliezen. Gerrit gaf op voordat zijn tegenstander kon toeslaan. 

Theo Krol had volgens eigen zeggen niets in te brengen en zat geen moment 

in de wedstrijd. 

Theo Thiebou kreeg op bord 5 een paardvork op Koning- Dame.  

De dame verdween in de doos en daarmee ook de partij. 

Ondergetekende had nog de beste papieren in handen om op zijn minst een 

halfje te scoren en daarmee de eer te redden, maar dat feest zat er helaas 

ook niet in. 

De hele partij licht beter staan en dan vervolgens remise aanbieden op het 

moment dat de tegenstander kan inslaan op de koningsstelling en daarmee 

gelijk de stelling om zeep hielp, had ik niet gezien.  

De laatste nul kon ook genoteerd worden. 

 

 

R 2 13-11-2015 - Aartswoud 4   M.S.C. 3 6-0 

1 6428763 Peter Couwenhoven 1674 - 8202370 Leo Zwan * 1-0 

2 6216694 Ron van Putten 1666 - 7579110 Cor du Pree 1426 1-0 

3 7629589 Richard Deken 1652 - 8315010 Theo Krol 1306 1-0 

4 6141344 Klaas Langedijk 1634 - 7607402 Gerrit Asselman 1343 1-0 

5 6865650 Joop Brands 1632 - 8524395 Theo Thiebou 1255 1-0 

6 6187588 Piet Zonneveld 1580 - 7948677 Peter Spijker 1257 1-0 

Ratingverschil -322 1639   1317   

 

 


