WSC 1 – Volewijckers 1 gespeeld op 3 december 2002:
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Volewijckers 1

Het was weer zo’n avond waarop je goede stellingen voor je ogen zag verdwijnen, Sinterklaas
kwam vroeg dit jaar voor de Volewijckers. Borden 4 en 5 hadden makkelijk een remise kunnen
scoren en op bord 8 hader gewonnen moeten worden, over bord 7 hebben we het dan nog niet
eens!
Mijn tegenstander speelde het zgn. Smith-Morra gambiet, iets wat hij volgens mij vorig jaar ook
al tegen me deed. Zwart kon zich nu ternauwernood staande houden onder de aanval die over hem
heen kwam, vondt weliswaar elke keer het juiste antwoord, maar moest daarvoor wel een tol in de
vorm van tijd betalen. Toen wit vervolgens ook nog de kwaliteit verloor hield hij het voor gezien,
hoewel ikzelf nog doorgespeeld had in zijn plaats: met een half uur voorsprong op de klok had hij
zwart nog in problemen kunnen brengen!
Rob had een prachtige positie opgebouwd, met druk tegen een geïsoleerde pion op e7 en zijn
loper heer en meester op de daigonaal h1-a8, toen hij probeerde de zwarte stelling met geweld
open te breken waar meer subtiele zetten op hun plaats waren geweest. Het gevolg was dat zijn
tegenstander met een kleine kwaliteit (2 lichte stukken tegen een toren) uit de tactische strijd te
voorschijn kwam. Helaas voor hem liet hij zijn stukken niet goed samenwerken en wist hij niet te
voorkomen dat wit een vrijpion kreeg op de a-lijn. Uiteindelijk maakte zwart er zelf een eind aan
door een stuk te vroeg los te laten op een ongedekt veld.
Eric stond nog gewonnen toen hij maar vijf minuten op de klok had, maar wist zich daarna in
recordtijd te ontdoen van al zijn stukken en mocht zijn handen dichtknijpen dat zwarts vlag viel.
Op zijn beurt mocht zwart echter niet ontevreden zijn met het feit dat wit alleen z’n koning nog
maar op het bord had. De uitslag werd daarmee remise, omdat wit geen ‘matpotentieel’ meer
heeft.
Deze stelling, voortkomend uit een Koningsindische
verdediging, lijkt optisch heel goed voor Dick te zijn.
Vlak echter wits kansen ook niet uit, na zijn laatste zet c5
dreigt hij een stuk te winnen middels c6. Zwart dacht de
pion eenvoudig te kunnen slaan met Pxc5? Met Pd8, om
het centrum gesloten te houden, had hij voordeel kunnen
behouden. Hij kwam er na 30.Lxc5 achter dat dxc5
31.Pxe5 minstens de kwaliteit kost. Nu verloor hij zijn
hoofd met Pxf3? (na Tg7 gevolgt door gxf3 kan zwart nog
wat rommelen) 31.gxf3 g3? en verloor snel.

Dirk dacht in deze stelling met 13.Txd6 zijn slag te
kunnen slaan vanwege de penning van pion e7, maar
bemerkte na f6 tot zijn schrik dat er nu twee stukken
aangevallen stonden. De oplossing voor dat probleem zou
zijn geweest: 14.Td2 fxg5 15.Tfd1 met stuk(terug)winst
op d7 en een goede stelling. In plaats daarvan gebeurde er
14.Lxf6? Txf6 en wit was z’n loper kwijt voor 2 pionnen.

Door nog flink in troebel water te vissen wist hij zwart te
verleiden tot de volgende foutieve combinatie: Txf2?
26.Txf2 Pg4, maar vervolgt daarna zelf niet goed met
27.Df3? 23.Df7! met als extraatje een matdreiging, had
zwart nog wat kunnen laten zweten, bijv. Lh6! (blijft f8
dekken en na Pxf2 29.Dxf2? volgt Le3) 28.Pc7 Pxf2
29.De8+ Kg7 30.Pe6+ Kf6 31.Pc5 zwart staat weliswaar
een stuk voor maar zijn koning is zeer onveilig Dxf2? Pxf2
28.Pxg7 (28.Dxf2? Le4) Pxe4+ 29.Kh1 Dxb4! 28.Dxf2
Pxf2 29.Kxf2? Pxg7 is correct, nu komt het paard niet
meer weg Le5! 30.g4! wit probeert terecht een steunpunt te
krijgen op g5 Kg8? g5 31.g5 Lxh2 32.Pf6+ enz. enz.
De vraagtekens zijn waarschijnlijk voor een groot deel te
wijten aan de tijdsdruk waaraan Dirk uiteindelijk bezweek.
Harry zag z’n kans eindelijk schoon om de pion op e5 te
slaan met Pxe5 en hij had gelijk, maar dan moet er niet
vervolgt worden met 20.Txd8+ Lxd8?? na Dxd8 is er niets
aan de hand 21.Pd6 Dc7 22.Dxe5 f6 23.Dxd6+ 1-0

Hoewel wit net c4 heeft gespeeld en het paard aanvalt,
speelt Wim nu achteloos Le7??. Na Pxf4 14.Dxf4 0-0-0
(Dxb2 15.Ph4! Dxe2 16.Pg6 en wit wint een toren vanwege
de matdreiging op f8) 15.b3 Le7 15.Pb5 Tdf8 staat wit iets
beter.

De klok speelde hier nog geen rol, maar toch liet Ton een
gouden kans voorbij gaan door een grootscheepse afruil
met 26.Dxe7? Pxe7 27.Pf7+ Kg8 28.Pxd6 Txc1 29.Txc1
Pxg6 en zwart leeft nog.
Winnend was: 26.Pf7+ Kg8 Txf7 27.Dxc8+ 27.Pxh6+ nog
even een pionnetje meepikken Kh8 28.Pf7+ Kg8 29.Dxd6
Dxd6 30.Pxd6 Tc7 wit heeft al een stuk gewonnen, maar
het wordt nog erger na 31.Tc2 met verdubbeling van de
torens en een 2e stukwinst.
Hij bleef nog lang gewonnen staan, maar de druk van de
klok zorgde er voor dat wit steeds minder zag en uiteindelijk weggetikt werd in een eindspel van loper tegen paard.

Peter Wijnand

