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De partij van Wim wil ik u niet onthouden, niet omdat er subliem gespeeld zou zijn,
maar vanwege de tactische mogelijkheden:
1.e4 d5 2.exd5 Dxd5 3.Pc3 Da5 4.d4 Pf6 5.Pf3 Lg4 6.Le2 Pe4? avontuurtjes
i.p.v. ontwikkeling? Dat kan niet goed zijn. 7.Ld2 Pxd2 8.Dxd2 zwart heeft dus nu
een paard die 3 zetten heeft gedaan geruild voor een loper die 1 zet heeft gedaan en
heeft daarmee 2 tempi ingeleverd, wit is nu al bijna volledig ontwikkeld! e6 9.0-0 c6
10.Df4 Lh5 11.Pe5 Lg6 12.h4?! 12.Ld3 Pd7 13.Pxd7 Kxd7 14.Lxg6 fxg6 15.Df7+
Le7 16.Pe4 was beter geweest f6 Ld6!? 13.Pc4 Dd8 14.h5 Lf7 15.Pe4 Dd7?! dat
zwart pion b7 verdedigen wil tegen paard-invallen op d6 is begrijpelijk, maar dit kon
ook door direct b5 te spelen. Bovendien dreigt er nu iets veel ergers: een paardvorkje
op f6. 16.Tfe1?! 16.h6 om pion g7 los te weken van f6 was de oplossing.
Een mogelijk vervolg zou kunnen zijn b5 17.Ped6+ Lxd6 (Ke7 18.Pxf7 Kxf7? 19.Pe5+,
als wit met het andere paard naar d6 was gegaan zou dit niet mogelijk zijn) 18.hxg7
(een noodzakelijk tussenzetje, anders kon zwart na 18.Pxd6+ Kf8 met de koning
terugslaan) Tg8 19.Pxd6+ Ke7 20.Pxf7 Kxf7 21.Dh6 Txg7 22.Lh5+ Kg8 23.Dxf6 enz.
b5 nu de dame toch op d7 staat is Le7 wat beter 17.Pxf6? wit verbaast vriend en
vijand met dit speculatieve offer. Als er dan toch iets geofferd moet worden is mijn
voorstel d5 bijv. cxd5 18.Pcd6+ Lxd6 19.Pxd6+ Kf8 20.Lxb5 Pc6 21.h6 met een wilde
stand. gxf6 18.Dxf6 Tg8 19.Pe5 De7 20.Df3 a6 Db7 21.d5! cxd5? 22.Lxb5+
21.a4 b4? Dit geeft wit teveel goede velden, het paard op e5 moest aangevallen
worden met Lg7 bijv. 22.Pxc6 Dd6 23.Pe7! (23.Pe5 Ta7) Kxe7 24.Dxa8 Lxd4 en de
kansen voor wit zijn maar ietsje beter 22.Lc4 plotseling komt e6 onder vuur Ta7?
Dit faalt op de volgende combinatie 23.Pxf7 Dxf7 24.Txe6+ Kd8 25.Td6+ Lxd6
26.Lxf7 Tf8 27.Df6+ Le7 28.De5 Pd7 29.Da5+ en wit houdt zijn loper en staat
gewonnen. Beter was Tg7 23.Pxc6 Dd6 24.Pd8 Kxd8 25.Dxa8 hoewel wit dan
natuurlijk ook goed staat 23.Pxc6? een gelukje, wit ziet het niet. Pxc6 24.Dxc6+
Dd7 25.De4 Tg7 Le7!? 26.d5 Lxh5 27.dxe6 Dc7 28.Dd5 Lg6 29.Tac1 Ld6
30.Ted1?! verkeerde toren, deze staat beter op e1 Lf4 31.Ta1 31.e7 Dxe7 32.Te1
Lxc1 33.Txe7+ Tgxe7 Lxc2 32.Td4 Le5 33.Td2 Lg6 34.Tc1 Db8?! Ke7 35.Dc6+
Ke7 36.Td7+ Txd7 37.Dxd7 Kf6 38.Dd2 Lf4? na Dd6 zijn er geen schaakjes meer,
de laatste zetten werden echter gespeeld. in tijdnood 39.Dd5+ Le5? laatste kans,
De5 was noodzakelijk 40.Dh4+ Kf5 41.g4+ Kf4 42.Le2 Le4 43.Tc4 of 43.Dh6+
Tg5 44.Dh2 Lf6 44.Dh3+ of Dxf6 mat 1-0

De partij van Emiel kende verschillende fasen: de opening was voor zwart vanwege
een klein valletje waar zijn tegenstander in tuinde 1.e4 e6 2.d4 d5 3.e5 c5 4.c3 Pc6
5.Lb5 Ld7 6.Pf3? Pxe5 7.Lxd7+ Pxd7 en wit is een pion armer. Dat voordeel
verwaterde in de loop van de partij steeds meer en omstreeks de 30e zet was het wit
die op een voordeeltje kon bogen. Onder tijdsdruk werden echter niet altijd de juiste
zetten gevonden en het einde kwam toen zwart mat kon zetten één seconde voordat
zijn vlag viel, en dat bij een stand van 3? - 3?!
Ook de opponent van Rob verloor een pion, ditmaal vanwege een penning die zwart
overzag. Wit zijn voordeel wèl vast te houden en zelfs te vergroten naar een
gewonnen stand middels twee vrije alsmede verbonden centrumpionnen, hoewel dit
hem zeeën van tijd kostte zodat hij uiteindelijk de partij moest beslissen in grote
tijdnood. Gelukkig werd ook zwart hierin meegezogen en begon sneller te spelen om
Rob door zijn vlag te jagen, deze hield echter het hoofd koel en kon een vol punt
incasseren nadat zwart nog een kwaliteit in moest leveren.
André heeft geen geluk in de laatste externe wedstrijden, eerst blokkeerde hij de
enige vluchtdiagonaal voor zijn loper en even later had ook zijn paard geen velden
meer ter beschikking. Hij speelde nog even door met twee stukken minder maar
natuurlijk tevergeefs.
Het keerpunt in de partij van Theo kwam op de 38e zet toen hij van een slechte tot
verloren stelling in een paar zetten in een goede tot gewonnen stelling terecht kwam
en dit alles vanwege de tijdnoodperikelen van zwart. Richards tegenstander overzag
de penning van een stuk en wit speelde daarna een gewonnen partij.
Peter Wijnand

