
Verslag  Probleem 5 - WSC 2  gespeeld op 06-01-2003.                                            
 
1z D.Niemann    0 - 1   Theo van Tubergen 
2w A.Peters     0 - 1   Casper Pieters  
3z G.Tadoes     0 - 1   Michel Weenink   
4w H.v/d Berg   ½ - ½   Klaas Siewertsen
5z H.Kelek      1 - 0   Bert Hoetmer
6w G.Jansen     1 - 0   André Ottenhoff  
7z C.Heijnis    1 - 0   Ariën Hooimeyer
8w R.Segers     0 - 1   Richard Gooijers
               –------        
   Probleem 5  3½ - 4½  WSC 2
Goede voornemens, we hebben ze allemaal wel op verschillende gebieden en de  
spelers van WSC 2 hebben er één gemeenschappelijk gemaakt: er moet  
gewonnen worden in 2003!  Het nieuwe jaar was nog geen week oud en de  
eerste gelegenheid deed zich al voor. We moesten op bezoek bij Het Probleem in  
Amsterdam, nummer 5 (3 matchpunten, 10½ bordpunten) tegen nummer laatst  
(1 matchpunt, 7½ bordpunten). De partijen verliepen als volgt:

Om meteen maar eens met vuurwerk te 
beginnen, André kreeg het Schots gambiet 
tegen zich:
1 e4- e5. 2 Pf3- Pc6. 3 d4- exd4. 4 Lc4- 
Lc5. 5 Pg5- Pe5? (Ph6. 6 Pxf7- Lb4+. 7 
c3- dxc3. 8 bxc3- Lxc3+. 9 Pxc3- Pxf7. 10 
Lxf7+ -Kxf7. 11 Dd5+ - Kf8 en de stelling is 
nog in evenwicht.)  6 Pxf7- Pxf7. 7 Lxf7+ 
- Kxf7. 8 Dh5+ - g6. 9 Dxc5- d6. 10 
Dxd4- en wit staat dankzij een pluspion en 
positioneel voordeel gewonnen. Dit moet je 
als wit nog wel uitspelen en dat is altijd 
lastig, zeker omdat André zich uit alle 
macht verdedigde.
Op de 17e zet (diagram) besliste wit de 
partij definitief: 17 Txd6 Dxd6 18 Dxd6 Te6. 19 Df4 Lxf1 20 Kxf1. 10 zetten 
later gaf André dan ook op.

Michel Weenink bediende zich in zijn partij van het vierpaardenspel. Zijn 
tegenstander sloeg op zet 6 al met de verkeerde pion terug, waardoor hij een 
pion verloor. Hier ging hij mee door en na 17 zetten stond hij al twee pionnen 
achter. Zwart wilde toen Dame en Torens afruilen. Het gevolg was dat na nog 
eens 17 zetten wit 4 pionnen in de plus stond. Michels pionnen waren dus niet 
meer te stoppen en zwart gaf eindelijk op. De stand kwam hiermee op 3 - 1 



Bert Hoetmer werd aan bord 5 ook verrast 
door een ongebruikelijke openings 
behandeling van zijn tegenstander.
1 d4- b5. 2 e4- a6. 3 c4- Lb7. 4 d5- c6. 
5 Pf3- d6. 6 Pc3- b4. 7 Pe2- Pf6. 8 Pg3- 
Pbd7. 9 Le3- c5.  Wit heeft de opening 
toch goed gespeeld en staat iets beter. 
Na 18 zetten was er de volgende stelling 
ontstaan (diagram) hier speelde Bert  19 
Lc1. Er  volgde Ld4+. 20 Kh1- Pf2+. 21 
Txf2- Lxf2. en zwart wint een kwaliteit. Na 
bijv. 19 e5- e6. 20 Pe4- dxe5. 21 Lxc5- 
Tc8. 22 Lxb4- exd5, heeft wit nog kansen.
In het verdere verloop van de partij laat 
zwart zijn kwaliteit en positionele voordeel 
gelden, wint hierdoor twee pionnen en de 
partij was uit.

Ariën toont zich een echte schaakliefhebber en clubman. Hij is zoals bekend 
intern wedstrijdleider en tevens inzetbaar voor het externe team, uit en thuis. 
Daar mogen wij ons als club gelukkig mee prijzen. Hij was zelf minder gelukkig 
met het verloop van zijn partij. De partij ging gelijk op tot Ariën het centrum 
wilde innemen en dit een pion koste. Toch kreeg wit het betere spel en wist zijn 
tegenstander onder druk te zetten. Helaas speelde hij niet de sterkste zetten 
waardoor zijn tegenstander zijn stelling binnen viel en nog een pion kon pakken. 
Er werd nog even doorgespeeld maar de uitslag stond toen al vast. Jammer, de 
stand kwam hiermee op 3 - 0. 

Aan bord 1 speelde Theo de ruilvariant van 
het Spaans, zijn tegenstander ging hier 
gretig op in en al na  8 zetten was het 
eindspel bereikt. 
1 e4-e5. 2 Pf3-Pc6. 3 Lb5-a6. 4 Lxc6- 
dxc6. 5 Pxe5- Dd4. 6 Pf3- Dxe4+. 7 
De2- Dxe2. 8 Kxe2- Lg4. Zwart heeft wit 
zijn rokade ontnomen maar we zijn in het 
eindspel beland dus wie heeft hier nu 
voordeel van? Tevens heeft zwart een 
dubbelpion die door onnauwkeurig 
verdedigen op de 23e  zet door Theo 
verorberd werd. Zwart kreeg wat tegenspel 
door een vrijpion op de h- lijn. 

Op de 29e zet blundert zwart de partij weg met Ke7?? (diagram). Theo speelde 
hier Th6?,  maar na de krachtzet 30 Txd6! (cxd6 31.Lg5+) was de stelling niet 
meer te houden geweest, bijv. Txf4+. 31 Kxf4- Kxd6, 32 Kg5. Theo pakte echter 
wel de enige angel (h-pion) die zwart nog had en schoof vervolgens met de 
pluspion de partij beheerst naar winst. 3 – 2



Klaas Siewertsen kwam in een Weense 
partij terecht. Zijn tegenstander speelde 
afwachtend en deze terughoudendheid 
koste hem uiteindelijk een pion in het 
middenspel.
Op de 24e zet beging wit een blunder met 
Dh6?. Zie diagram. Klaas zag misschien Pf5 
niet of dacht dat het niet kon door de 
penning van g6, maar 25 Txf5? zou dan zijn 
laatste blunder zijn geweest vanwege mat 
op e1!!  Na 25 Dg5- Pxg3+. 26 Dxg3- Tc6, 
27 d4-Tf6 staat zwart gewonnen. 
Nu sloeg wit na Dc7 25 Th3 Pf5 te laat 
met 26.Dxh7 een pion, pakte vervolgens 
een kwaliteit en zwart stond ineens 
verloren! Klaas bood daarop zijn opponent nonchalant remise aan, wit had 
immers nog een minuut of 8 (tijd zat toch?) en deze nam het aan! Misschien ivm 
met de op handen zijnde tijdnood?  3½ - 2½ 

Zelf speelde ik (Casper) een Siciliaan en kreeg een stelling met goede 
aanvalsmogelijkheden. Door onnauwkeurig spel liep mijn aanval echter spaak en 
kon mijn tegenstander er goed uitkomen, Paard en dame moesten terug en ik 
verloor ook nog een pion. Wit had daarmee een prachtige vrijpion gecreëerd en 
ik kon alleen maar afwachten tot hij het vonnis zou vellen. Er kwam hier echter 
een merkwaardig fenomeen om de hoek kijken: hoe beter zijn stelling werd hoe 
meer tijd hij ging gebruiken! Hij ging dan ook uiteindelijk in een totaal gewonnen 
positie door zijn vlag. Hierdoor werd de stand op 3½ -3½ gebracht.

En last but NOT least Richard Gooijers aan bord 8: 
Richard speelde een Caro-Kann, won een pion op d4 en ontketende een 
koningsaanval. Zijn tegenstander stond dan ook onder zware druk en begon 
foutjes te maken. Richard maakte hier dankbaar gebruik van en won een 
kwaliteit.  Zijn tegenstander was daardoor zo van slag dat hij zijn klok met 
daarop nog 5 minuten geheel vergat.  Met een verloren stelling op het bord en 
10 seconden op de klok kwam hij tot de ontdekking dat de tijd wel erg snel was 
gegaan ... tsjakka. Dat was de vlag en de buit was binnen!!   3½ - 4½ 

CHAMPAGNE!! INDERDAAD, WE ZIJN WEL ERG VOORTUINLIJK GEWEEST. 
MAAR JA, ZONDER GELUK VAART NIEMAND WEL.

GELUKKIG NIEUWJAAR                                          Casper Pieters
                                                                            & Fritz 6                          
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