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Amstel 2

Het zag er lange tijd naar uit dat ik tegen mijn eerste (externe) nederlaag van het seizoen zou
oplopen: ik speelde de opening slecht in tegenstelling tot mijn tegenstander en keek na de
eerste 10 zetten tegen een slechte tot verloren stelling aan. Maar ook zulke partijen moeten nog
gewonnen worden en zowaar, het wonder geschiedde: ik kon beetje bij beetje mijn
krakkemikkige stelling op orde brengen en op het moment dat wit blunderde en zich mat liet
zetten, stond zwart zelfs beter.
Wim en z’n opponent speelden beiden erg snel en
kwamen in deze stelling terecht toen anderen nog bij de
20e zet waren. Hier had hij echter wat tijd moeten nemen
om de stelling in zich op te nemen. Wit speelde nu Kb6
om via een omweg de e-pion aan te vallen, maar beter
was geweest om dit direct met Pd8 te doen bijv. Pg7
45.Kd6 Pf5+ 46.Kxe6 Pxd4+ 47.Kxd5 Pf5 48.e6 en wit
wint. In de partij kreeg zwart de gelegenheid om een
tegenaanval op de andere vleugel in te zetten met g4
45.Kc7 h4 46.Kd7 hxg3 47.hxg3 Pxg3 48.Kxe6 Ph5
49.Kf7 g3 50.e6 g2 51.e7 g1D? (Pg7!) 52.e8D+ Kb7
53.De7+? (Pd8+) Kxc6 54.Dc5+ Kb7 55.Dxd5+ en
remise gegeven.
Rob had na 25 zetten al een remise te pakken omdat zowel hij als z’n tegenstander niet goed
wisten hoe er verder gespeeld zou moeten worden zonder al te veel gevaar voor eigen leven.
Dick kreeg een Skandinaviër op bezoek en die happen graag, dus offerde hij een pion voor een
goede aanvalsstelling. Maar op de 9e zet miste wit de beste voortzetting zodat zwart alsnog de
gelegenheid kreeg zijn stukken te ontwikkelen. Op de 15e zet verzuimde die op zijn beurt weer
de beslissende zet uit te voeren, maar zoals de laatste tijd gebruikelijk, had wit veel tijd
verbruikt en stond dus ook nog een pion achter. Bovendien had hij een zwakke geïsoleerde dpion, maar met een schwindel won wit zijn pion weer terug. Bij de 40e zet had hij echter nog
maar 5 minuten op de klok, dus het was te begrijpen dat zijn tegenstander een remise aanbod
afsloeg.
De voorzitter kwam gelukkig te hulp door de notatie verder op zich te nemen, en dat hielp. Op
de 67e zet, met de vlag op vallen en ieder een toren + koning op het bord, claimde André remise
omdat zwart niet meer normaal kon winnen en alleen nog probeerde om wit door de vlag te
jagen. Op zo’n manier is schaken wel spectaculair, maar ook slecht voor je gezondheid. (DS)
Een punt van orde: eigenlijk mogen alleen de betreffende spelers een claim indienen, dus onze
wedstrijdleider ging hier een beetje buiten zijn boekje!

Theo doet het goed als invaller in het eerste , hij
heeft slechts een half puntje laten liggen in drie
invalbeurten. Maar ook in zijn partijen is het niet
alles goud wat er blinkt: hier maakte wit een
belangrijke inschattingsfout met 19.Df3? terwijl f3
een sterk centrum had kunnen creëren, na bijv. axb5
20.e4 Dd8 21.axb5 Txa1 22.Dxa1 kan zwart geen
vin meer verroeren. De partij ging verder met Dxf3
20.gxf3 Pd5 21.Ld2 c3 22.e4 cxd2 23.exd5 exd5
24.Pd7 axb5 25.Tad1 (25.axb5? Txa1 26.Txa1
Te1+) Te2 enz.

Eric kwam vreselijk in tijdnood, kon zo snel de weg niet meer vinden in een meer dan
gewonnen stelling en moest toen genoegen nemen met zettenherhaling.
Met Harry was het eigenlijk hetzelfde liedje: zwart had een imposant centrum en een
tegenstander die in de verdediging was gedrukt, maar de tijdsdruk voorkwam dat z’n overmacht
voldoende tot z’n recht kwam en zo moest ook hij tevreden zijn met een half punt.
Michel kende weinig zorgen, een foutje in de opening leverde hem een pion op en een foutje in
het eindspel een tweede pion. De winst was daarna geen probleem meer.
Aangezien onze beide ‘concurrenten’ voor degradatie op resp. 2 en 3 matchpunten staan en op
de laatste speeldag tegen elkaar uitkomen, is het eerste achttal nu veilig!
Peter Wijnand

