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Deze avond begon slecht omdat we met een speler te weinig moesten vertrekken, dinsdag meldde zich een vaste speler af en in de tussentijd was ik er niet
in geslaagd om een redelijke vervanging te regelen.
De opening verliep niet zo gunstig voor Jan-Willem, hij werd opgescheept
met een zwakke pionnenstelling waaronder 2 dubbelpionnen, zodat zwart
ondanks pionverlies toch nog minstens gelijke kansen had. In zijn ijver om de
verloren pion te heroveren overzag hij echter stukverlies waardoor er direct
opgegeven kon worden.
Bij Dick ging het heel wat beter in de opening: 1.e4 e5 2.Pc3 Pf6 hier wilde
zwart eigenlijk Pc6 spelen, maar hij greep het verkeerde paard! Het pakt
echter goed uit na 3.f4 exf4 4.Pf3 d5 5.e5 Pe4 6.d4 Lb4 7.Dd3 Pc6 8.Lxf4 Lf5
9.a3?? het was noodzakelijk de dame uit de penning te halen Lxc3+ 10.bxc3
Pg3 11.Dd2 Pxh1 en zwart stond eigenlijk al gewonnen.
Harry keek op zijn neus toen hij er te laat achter kwam dat zijn paard op d4
die door een pion aangevallen werd geen kant op kon, niet naar voren in het
vijandelijke kamp, maar ook niet naar achteren omdat alle vluchtvelden bezet
werden door zijn eigen stenen! Wit kreeg hier echter wel een (vrij)pion voor
terug en kon zwart nog aan het denken zetten. Deze verkreeg weliswaar de
ruime materiaalvoorsprong van 2 torens + 2 paarden tegen dame en 2
pionnen, maar werd wat zenuwachtig van de omstanders die zich rond het
bord geschaard hadden en gaf pardoes een volle toren weg. Het was echter al
te laat om de partij nog te redden, wit verloor op tijd!
De partij van Wim Birkhoff was weer een verhaal apart: in een remise eindspel
bleef hij doorspelen omdat de stand 4-3 in ons nadeel was. Wit was wat economischer met zijn tijd omgesprongen en slaagde erin zijn tegenstander door de
vlag te jagen zodat we eindelijk ons eerste matchpuntje konden bijschrijven.
Wim Blijstra stond eigenlijk vanaf het begin onder druk, kreeg wel kansen om
de partij gelijk te trekken maar pakte deze niet en bezweek uiteindelijk na een
aardige combinatie van zwart.
Invaller Dirk Portengen kreeg wel een aardige stelling maar gebruikte daar
zoveel tijd voor (met nog maar een kwartier te gaan had hij al een uur
achterstand op de klok) dat hij dat niet meer kon bolwerken en op tijd verloor.

Peter kwam terecht in een voorbereide variant in het siciliaans, wit begint een
pionnen stormloop op de koningsvleugel en zwart valt de damevleugel aan.
Achteraf was het dus misschien veiliger voor mij geweest om niet kort te
rokeren, maar ook zo was er nog geen man overboord, hoewel de situatie zeer
goed voor wit leek uit te pakken toen zowel de g- als de h-pion ver waren
opgerukt met elk een toren als ondersteuning:
Het lijkt erop dat wit in eerder is met
zijn aanval, maar d.m.v. Ld7 om Pc6
te verhinderen 20.h6 fxg6 21.hxg7
Pxg7 22.Dh2 h5 23.Txg6 Dxc3
24.Txg7 Kxg7 25.Tg1+ Lg5 anders
komt de koning niet weg 26.Txg5+
Kf7 27.Dxh5+ Ke7 28.Tg7+ Kd8
had zwart kunnenvluchten en staat
dan beter.
Ik speelde echter d5?! waarop had
kunnen volgen 20.Pc6 Lxa3 (Tb7
21.Pxe7 Lc5 22.Td7 exd5 en zwart
verliest toch nog de kwaliteit) 21.Pxb8
Dxb8 22.exd5 exd5 23.Pxd5 met de
betere kansen. Wit verkeerde echter,
net als ik, in de overtuiging dat zijn koningsaanval voor ging en speelde
20.h6?! fxg6 21.hxg7 Tf7 (diagram)
22.Dh2? 22.Pc6 Lf6 23.Dh2 Txg7
24.Dxb8 Dxb8 25.Pxb8 Lxc3 had de
stelling nog in evenwicht houden.
Txg7 23.Lf4? dit kan de witte stelling
niet meer hebben, hoewel hij al
slechter stond: 23.Kd2 Ld6 24.e5 Lc7
25.Lh6? Dxc3+ 26.Kxc3 La5 mat of
23.Pc6 Ld6 24.Dd2 dxe4 25.Pxb8 Lxb8
en ondanks de kwaliteit achterstand
staat zwart beter o.a. vanwege de
open d-lijn. Het vervolg was Dxc3
24.Lxb8 Dxd4+ 25.Ke2 dxe4
26.fxe4 Dxe4+ 27.Kd1 Lxa3 28.Dg3
Td7+ 0-1

Peter Wijnand

