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Micha Pfeiffer
Michel Weenink
Theo van Tubergen
Ken van Rossum
Klaas Siewertsen
Ariën Hooimeijer
Bert Hoetmer
Richard Gooyers
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1 – 0
0 – 1
½ – ½
1 – 0
1 – 0
0 – 1
1 - 0
1 – 0
------5½ – 2½

K.Eeland
E.Bobeldijk
B.Mathot
P/Teutscher
L.Trautwein
W.Egas
A.de Koning
A.Coutinho

1612
1701
1730
1632
1520
1555
1672
1436

DOS 2

Micha had het niet moeilijk aan het eerste bord. Zwart rokeerde te vroeg (ook dat is mogelijk) en
daarna ging het snel van kwaad tot erger. Op de 21e zet kon hij zijn koning omleggen.
Michel daarentegen is niet erg op dreef de laatste tijd: zijn stelling stond onder druk maar was
geenzins verloren toen hij op de 19e zet pardoes een stuk inleverde en gelijk opgaf.
Theo ging met zijn dame op avontuur vóór zijn complete pionnenketen. Het gevolg was dat ze
een tijdje opgejaagd kon worden door de zwarte stukken en pionnen. Dit had wit eigenlijk een
pion moeten kosten, maar toen dit werd nagelaten kon Theo z’n stelling weer wat fatsoeneren en
zelfs op voordeel komen. Na dameruil werd echter de vrede getekend.
Door een simpele combinatie won Ken een pion en het verlies van een tweede pion werd wit
daarop fataal.
Het ging aanvankelijk slecht met Klaas: op een gegeven ogenblik stond hij zelfs een vol stuk en
2 pionnen achter en zijn pionnenstelling was ook een puinhoop zodat niemand meer een
(euro)cent voor zijn kansen gaf. Maar …, er waren ook lichtpuntjes: zijn resterende stukken
waren zeer aktief en zwarts stukken werkten niet goed samen waardoor deze zich (onterecht)
genoodzaakt voelde om het stuk weer terug te geven en een gewonnen pionneneindspel in te
gaan. Hij behandelde dit eindspel echter niet goed: eerst won wit een pion terug en daarna liet
zwart zijn paard insluiten zodat alleen een kwaliteitsoffer nog redding kon brengen. Uiteindelijk
ging zwart in verloren stelling door zijn vlag. Een wonderbaarlijke ommekeer!
Een goede eindspelbehandeling was ook van belang voor Ariën. Helaas speelde hij het niet
optimaal en moest twee pionnen inleveren waarna zijn tegenstander makkelijk won.
Zwart staat hier al minder door zijn slechte
pionnenstelling, maar hij had de volgende combinatie
kunnen voorkomen door eerst zijn toren te ruilen met
Txa1. In plaats daarvan speelde hij Pf6? en werd het
slachtoffer van 23.Txa8 Dxa8 24.Pxd7 Pxd7
25.Dxe6+ Tf7 26.Lxh7+ Dxd7 was ook goed geweest
Kf8 27.Ld4 Dxd7 De8 28.Ld5 enz. Op de 36e zet gaf
zwart op en kon Bert een welverdiend punt voor ons
innen.

Van Richards partij is er vanzelfsprekend geen partijformulier, maar van ooggetuigen heb ik
begrepen dat hij met een toren minder in verloren stelling op tijd won.
Peter Wijnand

