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Es’80 2

Dat was even schrikken toen ik het uitslagformulier onder ogen kreeg. Volgens mij heeft nog
geen Weesper team ooit zo’n grote nederlaag geleden. En het enige halfje werd nota bene door
een invaller gescoord!
Michel heeft in de loop van de partij een pion moeten
inleveren, maar er is nog niet veel aan de hand. Er staan 2
paarden gepend en wit valt als eerste aan met 33.g4 er volgt
f6 34.gxf5? nu worden de dames geruild en wordt de
pluspion weer van belang, beter was 34.f4 fxe5 35.gxf5
exf5 36.Dxf5+ g6 37.Dxe5. Dxe5 35.Dxe5 fxe5 36.fxe6
Kg6 0-1
De opgave is wat voorbarig, zwart staat weliswaar
gewonnen, maar moet nog wel goed spelen om het punt te
pakken: zie de analyse onder het diagram.

37.Kg3 Kf6 38.f4 Kxe6 39.fxe5 Kxe5 40.Kf3 Kf5 41.Ke3 g5 42.Kf3 h5 43.Ke3 Ke5! (g4
wordt remise na 44.hxg4 hxg4 45.Kf2 Kf4 46.Kg2 g3 47.Kg1) 44.Kf3 Kd4 45.Ke2 Ke4 46.Kf2
Kf4 47.Kg2 Ke3 48.Kg3 Ke2 49.h4 (49.Kg2 h4) g4 50.Kg2 Kd3! (Ke3 51.Kg3 Ke4 52.Kf2
Kf4 53.Kg2 g3 54.Kh3 Kf3 pat) 51.Kf2 Ke4 52.Kg3 Ke3 en nu mag er met een gerust
opgegeven worden.
In de opening ruilde wit zijn dame tegen drie lichte stukken
en als die goed gaan samenwerken dan krijgt zwart het nog
moeilijk. Daarom is de volgende zet van Theo een
positionele blunder: c4? Hiermee wordt het veld d4
vrijgegeven en krijgt wit een steunpunt in het centrum
27.Pd4 Kg6? een ongeluk komt nooit alleen, de inval van
het andere paard had verhinderd moeten worden met Te5,
nu gaan de sluizen open met 28.Pgf5 Da8 (Te6) 29.Pxd6
Te5 30.P6xb5 zwart probeerde hier nog in troebel water te
vissen met Txe3 wat bijna lukte na 31.fxe3 De4 32.Txa6+
Kh5 33.Kf2 Db1 34.Pe2?? na Te6! is zwart in zetdwang
Df5+ 35.Kg1 Db1+ 36.Kf2 Df5+ 37.Kg1 Dxb5?? een
laatste winstpoging 37.Pg3+ Kh4 38.Th6+ Kg4 39.Kf2 1-0
Ruud gaf in de opening zomaar een belangrijke pion weg en bleef toen ook nog met een slechte
stelling zitten.

De eerste partij die Ken voor WSC speelde had geen gelukkig verloop: hij liet pardoes een pion
op c2 slaan en daarmee kwam ook b3 op de tocht te staan. Toen hij even later ook nog een toren
liet instaan kon hij z’n koning omleggen.
In deze stelling zijn er twee dreigingen: het slaan van de
pion op b7 en het pennen van het paard op de diagonaal a1h8. Helaas miste Ariën de tweede dreiging en speelde Tab8
na Tad8 kan zwart alles nog redelijk bij elkaar houden, bijv.
27.Dxb7 Pc2 28.Td1 Df5 29.De7 cxd5 30.Te5 Dg4
31.Tdxd5 Txd5 32.Lxd5 Dd1+ enz. Nu ging de partij verder
met 27.Da1 27.Db2 zou een blunder zijn wegens Pf3+ cxd5
28.Lxd5 en het paard gaat verloren.

Klaas staat huizenhoog gewonnen, maar hij dacht hier
wellicht “de c-pion is zo belangrijk, ik mag die onder geen
beding verliezen” en perste er de grafzet c4?? uit. Het hoeft
geen betoog dat zowel de toren als de pion gered konden
worden met Td3+ 32.Ke2 c4 en wit wordt opgerold.

Als we nu even de partijen langs lopen: op bord 1 konden we een half punt verdienen (+½) en
ook bord 4 had niet hoeven verliezen (+1). Op bord 6 had zelfs gewonnen moeten worden (+2).
Daar staat tegenover dat Jaap op bord 8 weliswaar een half punt kreeg, maar dat dit
waarschijnlijk gebeurde omdat ES’80 al ruim gewonnen had. Wit had in de slotstelling zonder
problemen op winst kunnen spelen (+1½).
Ergo, deze uitslag was slechts lichtelijk overdreven en ES’80 heeft verdiend gewonnen..
Peter Wijnand

