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7 – 1

Door Almere waren we al met 6,5 – 1,5 op een vette nederlaag getrakteerd.
Caissa maakte het nog bonter en mepte ons met 7 – 1 van de borden af.
Aan mij de 'eer' het verslag te schrijven. Ik heb er voor gekozen om geen
diagrammen te maken van de beslissende momenten. Ze kwamen namelijk voort uit
eerder gemaakte keuzes! Hopelijk kunnen we van ons verlies wat leren, dan houden
we er nog wat positiefs aan over!
Wim Blijstra verloor zijn partij. Ik heb geen notatievelletje, maar wel een deel van de
partij gezien. Wim moest zich verdedigen tegen een witte pion die al heel vroeg op a7
stond. Ook al was de stelling niet meer te houden, Wim had nog een paar gemene
trucs. Nadat zijn tegenstander ze gepareerd had, was het een vol punt voor Caissa.

Stelling na 11…Dxd5

De stelling hiernaast is afkomstig uit de partij van
Michel. Hij speelde hier 12.Lxf6. Op zich geen
hele slechte zet, maar het wordt er allemaal niet
makkelijker op. Het was beter om 12.Lg3 te
spelen. De loper is dan niet alleen een uitstekende
verdediger, maar valt ook e5 aan. 12…gxf6 nu is
de halfopen g-lijn een geschikte plaats voor de
zwarte toren, en pion f5-f4 behoort tot de
mogelijkheden. Voor wit is de verdediging nu
lastig. 13.Ph4 (13.Pd2 is veiliger) Tg8 (Dd4 was
beter) 14.g3 Lh3 (weer was Dd4 beter) 15.Lf3
Dd4 16.c3 0-1
Michel was waarschijnlijk gefocust op Dxb2 en mist
dat de loper op h4 geslagen kon worden. Er waren
nog kansen na bijvoorbeeld 16.Lxc6+ bxc6 17.Pg2
0-0-0 18.Df3
André speelde hier 11.h3. Deze zet was nuttig
geweest om Lg4 te voorkomen. Nu is het te laat.
Het paard staat niet alleen gepend maar wordt ook
aangevallen door paard e5. Een lastige situatie,
waar nog een interessante oplossing voor is! Net
als in de partij van Michel is de zwartveldige loper
een prachtige verdediger! 11.Lf4! Lxf3 12.gxf3
Pxc4 13.dxc4 Dd7 Als het nodig is kan de loper nu
nog ingrijpen. De partij ging verder met 11…
Pxf3+ 12.gxf3 Lxh3 13.Te1 Kh7 14.Pe2 Ph5
15.c3 e5 en zwart had niet veel moeite om de
aanval door te zetten en later de partij te
beslissen.
0-1

Stelling na 10…Lg4

Harry Boom was erg belangrijk tegen Caissa. Hij wist de helft van onze punten (of
moet ik zeggen van ons punt) te scoren. In een nogal aparte siciliaan werden de
stukken al heel snel afgeruild. Na 22 zetten hadden beide spelers niet meer dan een
Koning, een Loper en zes pionnen op het bord staan! Met een minimaal nadeeltje
bood Harry remise aan, en dat werd terecht aangenomen.
De andere helft van het punt werd door Peter gescoord. Hij speelde met wit tegen de
franse verdediging. Het ging de hele tijd gelijk op. Op het moment dat de vrede werd
getekend had zijn tegenstander een vrijpion op d5, maar Peter had die
geneutraliseerd door zijn stukken op de juiste plaatsen te zetten.
Aan het eind van de avond zei hij dat onze tegenstanders vooral strategisch een stuk
beter waren. Had die vrijpion er iets mee te maken?
Het strategische aspect zien we ook in de partij van Theo. Na een (klein) foutje in de
opening parkeerde Theo (speelt met zwart) zijn Dame op c6.

Stelling na 8…Dc6

Stelling na 16.a4

Zijn tegenstander wilde de slechte positie van de Dame wel afstraffen, maar wist dat
hij de tijd had. 9.Ld2 g6 10.Pe2 b6 11.0-0 La6 12.Lg5 Lxd3 13.cxd3 Pd7
14.Tac1 h6 15.Ld2 0-0-0 16.a4 (zie het rechter diagram). 7 zetten later staat de
Dame er nog steeds, maar wit heeft nu rustig ontwikkeld en staat klaar om c3-c4 te
spelen. Zo maakt hij optimaal gebruik van de positie van de Dame. Het is alleen nog
niet zo makkelijk! Na bijvoorbeeld 16…Dxa4 werkt 17.Ta1 niet: 17…Dc2! 18.Tfd1
Dxd3 19.Lg5 Dc4 20.Lxd8 Txd8 21.Txa7 Pxe5! 22.Df4 Dxe2 23.Tda1 Pf3+!! Zwart
heeft voldoende terug voor het geofferde kwaliteit. Remise zal niet moeilijk meer zijn.
Maar goed, de half-open a lijn ziet er niet prettig uit. Theo speelde 16…a5 17.c4 dxc4?
(Dxa4 was wederom beter) 18.Txc4 nu is het voor wit niet zo moeilijk meer. Theo
speelde nog 18 zetten door, maar de witte aanval was te sterk.
Dan komen we bij de eerste 2 borden aan. Hans en ik hadden de avond daarvoor al
een wedstrijd voor Laren gespeeld. Mede door de winstpartij van Hans en de remise
van mij wonnen we met 3,5-4,5. Tegen Caissa begonnen we dus met goede moed.

In de partij van Hans kwam de volgende stelling
op het bord:
Wit heeft net lang gerokeerd en offert dus de loper
op f4. Maar wat is de reden? Hans dacht lang na en
koos voor de 'veilige' weg met 14…f6.
Achteraf blijkt dat 14…exf4 helemaal geen kwaad
kan. 15.The1+ Le7 en dan heeft wit een paar
opties die allemaal niets uithalen (zie onder).
Na 15.Lg3 verloor hij met 15…Tc8 echter zijn
voordeel. In tijdnood zette hij zijn dame verkeerd
neer en verloor de partij.

Stelling na 14.0-0-0
1. 16.Dxg7 0-0-0 17.Dxf7 Lxf3 18.gxf3 d2+ 19.Txd2 Dxd2+ 20.Kxd2 Pe5+ 21.Kc1
Pxf7 22.Txe7 Pd6 en zwart heeft een toren voor 2 pionnen.
2. 16.Pc4 Pxc4 17.Lxc4 Df6 en zwart behoudt het stuk.16.Pd4 g6 17.Pdb5 Lxb5
18.Pxb5 Dc5 19.Pd4 0-0 zwart behoudt het stuk.
3. 16.Txe7+ Kxe7 17.Dxg7 Df6 en zwart staat een toren voor.
4. 16.Lxf7+ Kxf7 17.Txd3 h5 18.Dh3 Df6 en zwart staat 2 stukken voor.
5. 16.Pg5 0-0 17.Pe6 Lf6 (fxe6? 18.Txe6) 18.Pxf8 Txf8 Zwart heeft het kleine
kwaliteit met prachtige aanvalskansen.
Als laatst mijn eigen partij. Ik speelde de opening verkeerd door op de damevleugel te
verdedigen in plaats van de aanval te zoeken op de koningsvleugel. Toen ik me
uiteindelijk toch op de koningsvleugel ging richten was het al te laat.
In de stelling hiernaast moet de witte aanval nog
beginnen. Zonder alle pionzetten op de
damevleugel was de aanval in volle gang geweest!
De stelling is nu ongeveer gelijk. Ik speelde hier
een slechte zet. 21.Tad1? Geen flauw idee wat het
idee was. Misschien om e4 te voorkomen? Veel
beter was 21.cxd5 Pxc5 22.Pd2 Le6 en wit kan
invloed op het centrum uitoefenen met mogelijk
wat aanvalskansen.
21…axb3 22.axb3 Le6! Zwart heeft meer invloed
op het centrum dan wit. Nu ook de a lijn is
geopend, zal wit ook op b3 moeten letten.

Stelling na 20…gxf6

Ik zocht uiteindelijk toch de aanval, wat me
onverwacht een stuk kostte. Aangezien ook b3
verloren zou gaan, heb ik maar opgegeven.
Dave van der Kist

