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Almere 8

Het 2e moest in zijn eerste wedstrijd tegen Almere 8 spelen, een op papier te nemen horde.
Dave wist zonder materiaal te hoeven inleveren de zwarte koning de rochade af te nemen en een
koningsaanval op touw te zetten. Dat ging zo soepel dat hij zijn concentratie verloor toen het op
incasseren aankwam en in plaats daarvan een vol stuk weggaf. Gelukkig wist zijn tegenstander
niet wat hem overkwam en liet twee zetten later een eenvoudige winst schieten met 2 stukken
voorsprong. Hij hield er desondanks een kwaliteit aan over, maar zijn koning stond nog steeds
niet veilig en beide zwarte torens stonden nog op hun oorspronkelijke velden.
In deze stand wilde Dave de zwarte torens geen kans
geven om aan het spel deel te nemen en dacht zich
een loperoffer te kunnen veroorloven.
Na 27.Td5 Dxf2 28.Dd3+ had hij het geluk dat de
koning een verkeerd vluchtveld koos, na Kf6 lijkt
wit niet veel beter te hebben dan 29.Dc3+ Kf7
30.Td7+ Ke8 31.Dc6 en zwart heeft eeuwig schaak
met Dh4+ en De1+ Kh6?! 29.Td6+ Kg5? Ook nu
nog kon hij aan een nederlaag ontsnappen door zijn
dame terug te offeren op f6 30.Tg6+ Kf4 31.g3 Ke5
32.Dd6+ Kf5 33.De6 mat
Dat had dus net zo makkelijk een halfje minder
kunnen zijn, of zelfs een nul!
In de eindstand had Harry een dame tegen toren en 2 pionnen en wit kon daarnaast nog een
derde winnen, maar toch, een grote materiële voorsprong. In het nadeel van zwart sprak het feit
dat zijn loper voorlopig buitenspel stond. Hoe het met de tijdsverdeling zat weet ik niet, maar
Harry durfde in ieder geval geen winstpoging aan en de vrede werd getekend.
De zwarte dame voelde zich niet veilig in het midden
van het bord en dacht met Dd7? een veilige haven te
kunnen vinden. Dit kost hem echter een stuk na
15.Pe5 Lxe5 16.dxe5 Dc8 17.Lxg4 Pxe5 18.Le2.
Hij zag het daarop niet meer zitten en feliciteerde
Micha.

Michel staat hier wat gedrongen, maar na bijv. De7
zou de stelling nog wel te keepen moeten zijn,
hoewel ik moet zeggen dat ik liever achter de witte
stukken zou willen zitten. Er volgde echter c5?
15.Txb7 Txb7 16.e5 en zwart verliest een stuk.
Hiervan wist hij zich niet meer te herstellen.

Toen de opponent van Bert verzuimde om z’n paard op een uitstekend veld te zetten met
bijbehorend groot positioneel voordeel. Toen er veel stukken afgeruild werden, verzandde de
partij in een remise-achtig eindspel met gelijke lopers. Een terechte puntendeling.
André had alle geluk van de wereld dat hij de volgende stelling wist te overleven:
Na 20.Pb5 zou zwart tactisch opgerold worden, bijv.
Dxf4 21.Dxe6+ Le7 22.Tf5 Dxf5 23.Pd6+ Kf8
24.Pxf5+ Lc5 25.Td1. Er werd echter gespeeld
20.Te5?! Le7 21.Le3? 21.Txe6 om het paard in de
aanval te betrekken wint nog steeds makkelijk Kf8
22.Pd5 Lf6 23.Dd6+ Kg8 24.Pxf6 gxf6 25.Te7 Dg6
26.De6+ Kf8 27.Ld6 en zwart kan opgeven. Kf8
22.Txe6?! Ta5 Pb8 23.Txe7?! Dc4 Pxc6 24.Txf7
Kxf7 en wits voordeel was bijna geheel verdwenen.
Het werd nog erger voor hem: in iets betere stelling,
maar waarschijnlijk remise, ging hij uiteindelijk door
zijn vlag.
De partij van Richard werd helaas niet genoteerd, maar uit betrouwbare bron heb ik vernomen
dat hij een mooie partij geschaakt heeft, met een terechte winst.
Wit offerde een paard in het eindspel om een pion te laten doorlopen. Dit was weliswaar
verplicht vanwege zijn slechte stelling, maar niet voldoende. Klaas wist niet alleen die pion
stoppen, maar kon zich ook tegoed doen aan de verzwakte koningsstelling van zijn tegenstander.
Hij hield uiteindelijk een paard en pion over, voldoende voor de winst. Een goede partij!
Peter Wijnand

