
Raadsheer 4 - WSC 1 gespeeld op 2 februari 2006:
1w Peter Wijnand       0 – 1   Ali Kemal Emecen    1571
2z geen tegenstander   0 – 1   Arend van der Wal   1741
3w Dave van der Kist   1 – 0   Tom Reijntjes       1549
4z Dick Spel           1 – 0   Jaap Schricks       1540
5w Micha Pfeiffer      1 – 0   Paul Hanegraaf      1587
6z Harry Boom          1 – 0   Theo Breidenbach    1528
7w Wim Blijstra        1 – 0   Rob Visser          
8z Klaas Siewertsen    1 – 0   Renee Boom          1543
                      -------
               WSC 1   6 – 2   Raadsheer 4

Helaas zorgde een late afmelding ervoor dat ik niet op tijd voor vervanging kon zorgen en dat  
terwijl we nog maar één team hebben. Een geluk bij een ongeluk was dat we tegen het zwakste  
team uit de groep moesten aantreden zodat de schade beperkt kon blijven.

Even nadat ik de speelzaal betrad kwam de wedstrijdleider me tegemoet met de opmerking: 
“Ik heb gehoord dat jullie met zeven spelers aantreden?”. Dat soort informatie hou altijd  
graag zo lang mogelijk voor me en hoort niet voortijdig aan de tegenstander gelekt te worden! 
We hadden er echter geen nadeel van want hij vervolgde “Dan zou ik graag de speler aan ons 
2e bord vrij geven, die is nl. een invaller” en laat dat nou net het bord zijn dat ik ook leeg wilde  
laten.

Zo ver, zo goed. Ik had weliswaar veel meer tijd 
verbruikt dan mijn tegenstander (45 min vs 15 min), 
maar wit heeft de opening goed doorstaan en na 
15.Ld3 Pce7 16.0-0 Pf5 17.Pc5 Dc6 18.Lxf5 exf5 
19.Pd4 Dxd6 20.exd6 heeft hij het initiatief. 
Hier raakte ik echter onder de betovering van een 
dubbel torenoffer en overschatte mijn aanvalskansen.
Er volgde 15.Ped2? Dc2 16.Ld3 Dc3 17.Lxg6? het 
was nog niet te laat om ten halve te keren met 17.0-0 
Pcxe5 (Pgxe5? 18.Lxh7+ Kxh7 19.Dxf8) 18.Lxg6 
Pxf3+ 19.Pxf3 fxg6 20.Pe5 met ongeveer gelijke 
kansen Dxa1+ 18.Ke2 Dxh1 19.Lxh7+ Kxh7 
20.Dxf8 Dxg2

Dit is de stelling die ik vijf zetten geleden voor ogen 
had. Maar nu die echt op het bord verscheen had ik 
er plots heel wat minder vertrouwen in en speelde 
snel 21.Dxf7? om met eeuwig schaak weg te kunnen 
komen. Na enig nadenken had ik kunnen uitvinden 
dat 21.b5 om het paard te verjagen wellicht een 
betere optie was geweest, na bijv. Pa5 22.Pe4 Dg4 
23.Pg5+ Kg6 24.Dxf7+ Kh6 25.Dg8 heeft zwart 
niets beters dan zelf remise te maken met Dxc4+ 
26.Ke1 Dc1+ 27.Ke2 Dc4+ enz. Er volgde Dg4 
22.h3 Df5 23.De8 Pxe5 24.Pe1?! Wit had nog Pd4 
kunnen proberen, hopend op Dd3+ 25.Ke1 Dxd4? 
26.Dh5+ remise b6 25.f4 Pg6 0-1

Aangezien Dave en Dick hun partijen al snel gewonnen hadden stond het nu 2 – 2 en gelukkig 
namen de andere spelers van ons team geen onverantwoorde risico’s.



Bij Dave ging de opening niet helemaal naar wens: hij verloor een pion, maar had compensatie 
in een half open e-lijn voor zijn torens terwijl de zwarte koning nog in het midden stond. Toch 
had zwart, bij precies spel, voordeel kunnen behouden. Maar deze verloor zijn hoofd en een 
centrumpion, leverde er daarna van schrik nog een in en werd uit binnen de kortste keren m.b.v. 
een petit combinaison opgerold.
De tegenstander van Dick liet in slechtere stelling een stuk instaan en kon direct opgeven.

Micha had een mooie koningaanval maar maakte het 
zichzelf moeilijker dan noodzakelijk. In deze stelling 
kon er een volle toren gewonnen worden met 
35.Te8+ Txe8 36.Txe8+ Kh7 37.g5 Th5 38.Kg4 
enz., maar in plaats daarvan speelde hij direct 35.g5 
en moest na Txe6 nog een eindspelletje spelen met 
een pion meer, die pas op de 54e zet gewonnen werd.

Zelfs onze eigen remisekoning Harry scoorde een 
vol punt. Hier speelde wit 15.Pe2? b5 was beter 
geweest g5! 16.Pg2 nu is ook het andere vluchtveld 
aan de loper ontnomen g4 en zwart wint een stuk. 
Door enige onnauwkeurigheden van Harry kon wit 
het onvermijdelijke nog uitstellen tot de 40e zet.

Wim won al snel een pion in de opening bij een versplinterde pionnenstelling van zijn 
opponent. In het eindspel bleek wit meer pioneilandjes te hebben dan zwart, maar de pion 
voorsprong was behouden. Hij kon daarna twee verbonden vrijpionnen krijgen, Bewandelde 
weliswaar de touristische route naar winst, maar kon toch terecht het volle punt  incasseren.
Over de partij van Klaas kan weinig gezegd worden, hij maakte geen fouten en benutte de 
kansen die wit hem bood. De partij werd keurig en met vaste hand naar winst gevoerd.

Peter Wijnand


