
VAS 6 - WSC 1 gespeeld op 7 november 2005:
1w Peter Wijnand       1 – 0   Tejo Hagen          1765
2z Dick Spel           1 – 0   Ben Duivenvoorden   1668
3w Harry Boom          ½ – ½   Jef Hamburg         1678
4z Micha Pfeiffer      ½ – ½   Jerry Pieter        1652
5w Michel Weenink      ½ – ½   Tom Prent           1650
6z Wim Blijstra        ½ – ½   Peter de Leeuwe     1685
7w Klaas Siewertsen    0 – 1   Henri Francois sr.  1740
8z André Ottenhoff     1 – 0   H.P.de Casparis     1643
                      -------
               WSC 1   5 – 3   VAS 6

Voor er aan onze partijen begonnen kon worden moest er eerst diep in de buidel getast worden  
voor de benodigde gemeentelijke steekpenningen. We waren namelijk met 4 auto’s komen 
opdraven: 2 met passagiers en 2 van spelers die zo snel mogelijk weer op huis aan wilden en  
dus op eigen gelegenheid waren gekomen. Dat is dus 4 x 13,50 euro = kassa!!
We konden alleen nog maar hopen dat deze aderlating niet tevergeefs zou zijn en en we het  
genoegen zouden kunnen smaken van onze eerste 2 wedstrijdpunten.

Peter moest een Philidor-verdediging bestrijden (die tot stand kwam via de zettenreeks 1.e4 d6 
2.d4 Pf6 3.Pc3 Pbd7 4.f4 e5, de zwarte opstelling is ook wel bekend onder de naam ‘De 
Leeuw’ en deze specifieke variant als ‘De Leeuwenkuil’) en bracht erg vroeg z’n dame in het 
spel met 5.Pf3 exd4 6.Dxd4. Desalniettemin kreeg hij het betere spel en na een fout van zijn 
tegenstander op de 20e zet kon hij afwikkelen naar een gewonnen stand met een kwaliteit meer. 
De technische afhandeling van dit materiaalvoordeel is bij Peter meestal in goede handen. 
Ditmaal was het varkentje echter niet zo snel gewassen: in tijdnood (van beide spelers) ging 
enige malen de beste voortzetting aan hem voorbij. Pas op de 70e zet kon hij zijn tegenstander 
mat zetten.

Zelf verdedigde ik (Dick) me tegen de Sämisch-variant van het Koningsindisch en kwam 
gedrongen uit de opening. Wit zocht zijn initiatief op de damevleugel, maar door een paar 
minder goede zetten kon ik met een pionnenstorm een tegenactie op de koningsvleugel op touw 
zetten. Dit is kenmerkend voor het Koningsindisch, met de zwarte koning nu zonder dekking 
moet de aanval echter wel doorslaan. De vele dreigingen werden mijn opponent al gauw te veel 
en na slechts 32 zetten liep hij mat. De computer liet achteraf zien dat hij sterker weerstand had 
kunnen bieden, maar gelukkig hebben de meeste spelers niet dezelfde rekenkracht.

Om in een Franse partij op de de ongedekte pion op b2 af te gaan met de dame is erg link, maar 
Micha deed of zijn neus bloedde en pakte ‘m toch. Gelukkig bleek zijn tegenstander geen 
killer; hij kon binnen enkele zetten de partij zo goed als beslissen, maar zag het niet.

Wit heeft net z’n paard aangeboden, maar het is 
misschien nog wat te vroeg om het geschenk aan te 
nemen, na fxe5 20.fxe5 Dd8 Df2 Dg5 22.Df7+ Kd8 
23.h4 De3+ 24.Kh1 Te8 25.Dxg7 De4 26.Tf7 
Dxh4 Kg1 staat wit gewonnen.
Er volgde Tc8 dreigt dameruil 20.Da7?, nu de 
dame uit de weg is kan het offer wel aangenomen 
worden: fxe5 21.fxe5 Dxc3 22.Tae1 Tf8 23.Txf8+ 
Kxf8 24.Df2+ Kg8 25.Tf1 Dc5 en na afruil staat 
zwart gewoon een stuk voor. Hij zag echter alleen 
de directe dameruil Dc5? 21.Dxc5 Txc5 22.Pxd7 
Kxd7 23.Tfb1 enz.



Micha maakte dus geen gebruik van deze mogelijkheid en wikkelde in plaats daarvan af naar 
een remise-achtig eindspel, waarschijnlijk vertrouwend op zijn tijdsvoorsprong. Helaas wist wit 
in tijdnood goed te keepen en na nog een paar onnauwkeurigheden werd, toen ook zwart de 
tijdsdruk begon te voelen, alsnog tot remise besloten.

Harry kreeg een Hollandse maaltijd (1.d4 f5) op z’n bord, waarbij zwart wat meer ruimte 
kreeg ten koste van een tochtige koningsstelling. Om z’n stukken wat bewegingsvrijheid te 
verschaffen brak wit de stelling open, maar moest wel toestaan dat zijn pionnenstelling 
hierdoor verzwakt werd. Met een paard in de penning leek het even moeilijk te worden voor 
Harry. Maar verdedigen is bij hem een tweede natuur en de aanval sloeg niet door, sterker nog, 
toen enkele zeten later de vrede werd getekend stond hij huizenhoog gewonnen. Ik moet 
daarom aannemen dat hij last kreeg van een oude-mannen schaakkwaal (tijdnood) en hij het, 
vanwege de geringe resterende tijd op zijn klok, verstandiger vond om een remise-aanbod niet 
te weigeren.

De tegenstander van Michel verdedigde zich met de Franse slag en speelde vrij defensief. 
De partij bleef echter in evenwicht en eindigde na 34 zetten in een weinig enerverende remise.

In een Spaanse partij speelde wit op de 4e zet het onnozele h3. Wim reageerde goed met f5, wat 
trouwens ook zonder h3 goed speelbaar is. Zwart moet dan wel van de theorie op de hoogte 
zijn, anders ga je vlot het schip in. Hij ontwikkelde zich echter te langzaam: zijn ‘witte’ loper 
deed in een partij van in totaal 33 zetten, zeven maal een zet. Door de slechte positie van zijn 
stukken ging een gewonnen pion weer verloren en uiteindelijk mocht hij van geluk spreken dat 
wit verzuimde naar een gunstig dame-eindspel af te wikkelen.

Klaas kwam enigszins gedrongen te staan in een gesloten Siciliaan, maar zwart wikkelde 
verkeerd af en de voorheen passieve witte torens werden plotseling actief. Hij bouwde vlot een 
aanvalsstelling op en de winst lag voor het grijpen. In een scherpe stelling is het echter moeilijk 
om je hoofd koel te houden en i.p.v. het volle punt te scoren kon hij 9 zetten later zelf opgeven.
We hebben het allemaal weleens meegemaakt!

Dit is de gewraakte stelling. Wit had alleen oog 
voor zijn eigen aanval en zag niet dat zwart 
intussen ook een aantal dreigingen in de stelling 
aan het vlechten was. 41.Dg6? laat pion f2 los, 
winnend is 41.Ld5 en wit is heer en meester over 
de 7e rij. Er volgde Txf2 42.Dxd6? om nu ook nog 
g2 aan z’n lot over te laten is iets te veel van het 
goede, 42.Dg3 houdt de winstkansen nog enigszins 
levendig: Tbxb2 43.Te8 Dxe8 44.Lxe8 g5 45.Tf7 
Tbxb2 43.Dg6 na bijv. 43.Te8 Txg2+ loopt wit 
mat Lf3 44.Kg1 Txg2+ 45.Dxg2 Txg2+ 46.Kf1 
Kh7 en na nog een paar zetten gaf wit op.

In een loperspel kreeg André wat gaten in zijn stelling. Wit kon, door met g4 en g5 zwarts 
paarden te verjagen, een pion winnen, maar durfde het niet aan om het hekje voor zijn koning 
te openen. In plaats daarvan deed hij een foutieve damezet en dit stelde zwart in staat om zelf 
een pion te winnen. Hierop speelde hij alsnog g4, maar dit was nu een slag in de lucht. 
Een verdekte matdreiging leek nog even gevaarlijk, maar zwart wikkelde af naar een eindspel 
met 3 pluspionnen. Een keurige overwinning van onze voorzitter, die de laatste tijd weer in 
goede doen is.

Dick Spel


