Uitslag WSC 1 – Probleem 3 van 30-1-2001:
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W.Birkhoff
P.Wijnand
W.Raudenbusch
A.Holdorp
D.Spel
JW.Thurkow
W.Beck
D.Pool
WSC 1

0 – 1
1 – 0
½ – ½
½ - ½
0 – 1
0 – 1*
½ – ½
0 – 1
------2½ – 5½

R.Wolgen
H.de Jonge
A.Peters
M.Visser
H.Wegman
B.de Boer
E.van der Schouw
F.Nieuwland
Probleem 3

* Jan-Willem had eigenlijk gewonnen maar omdat hij aan het begin van het seizoen voor het 2e
team was opgegeven en al drie keer in het eerste was ‘ingevallen’ kreeg hij toch een nul.
Omdat het zo’n aardige partij is laat ik die van Wim in z’n geheel zien.Zijn tegenstander was
trouwens die mening niet toegedaan, toen Wim hem namelijk toevertrouwde dat hij het wel een
leuke pot vond bromde deze dat hij nog nooit zo slecht gespeeld had.Ik zou hem niet graag
tegenkomen als hij echt slecht speelt!
1.d4 d5 2.Pf3 Pf6 3.c4 e6 4.Pc3 c6 5.e3 Pbd7 6.a3 Le7 7.Ld3 dxc4 8.Lxc4 O-O 9.O-O Dc7 10.h3
e5 11.e4 exd4 12.Pxd4 Pe5 13.La2 Td8 14.f4 Pg6 (zie diagram)
15.Lxf7+ !? (een uitroepteken omdat het offer kansrijk is en
een vraagteken omdat het niet helemaal correct is) Kxf7
16.Db3+ Kf8 17.Le3 Ph5 (zwart moet proberen gebruik te
maken van de penning op de d-lijn met bijv.Lc5 18.Tad1 Lb6
19.Td3 De7 20.Dc2 Kg8 21.Pb3 Le6 22.Lxb6 Txd3 23.Dxd3
axb6 en hij staat beter) 18.Tac1 Txd4? (In het algemeen is
het verstandig om wat materiaal terug te geven als je onder
zware druk staat, maar dan moet het wel de verdediging
vergemakkelijken en dat is hier niet het geval.Zwart zou hier
dameruil aan kunnen bieden: Db6 19.Dxb6 axb6 20.g4 Pf6
21.Pf5 Lc5 22.Lxc5+ Lxc5 23.e5 Pd5 24.Pxd5 Txd5 en hij
staat goed) 19.Lxd4 Phxf4 Pgxf4 was wat beter geweest
omdat dat meer mogelijkheden openlaat voor zwart zoals ondersteuning met g5 of afsluiten van de
f-lijn door Phg6 20.Pd5 20.Pe2 wint een stuk, de tekstzet lijkt dwingender omdat de dame
aangevallen wordt maar als die van de c-lijn afgaat staan zowel het paard als indirect ook de loper
in 20...Dd6 of 20...Dd8 21.Le5 cxd5 22.Lc7 De8 23.Lxf4 Pxf4 24.Txf4+ Lf6 25.exd5 De5 26.Tcf1
b6 27.Dd3 = 21.Pxf4 21.Lc5 De6 22.Lxe7+ Kg8 23.Lg5 Pe2+ 24.Kh1 Pxc1 25.Pe7+ Pxe7 26.Lxe7
Ld7 27.Dxe6+ Lxe6 28.Txc1 = 21...Dxd4+ 22.Kh1 Pxf4 als zwart op de 19e zet Pgxf4 had
gespeeld zou nu Pf6 mogelijk zijn 23.Txf4+ Lf6 24.Td1 Db6 verhindert het gevaarlijke Td8+ en
Dg8, maar misschien was Dc5 mogelijk waarna direct Td8+ niet goed is omdat de toren op f4 met
schaak genomen dreigt te worden.Een mogelijk vervolg zou kunnen zijn 25.Tff1 De7 26.e5 Le6
27.Dc3 en wit staat nog steeds beter

25.Dc3? hier laat hij Wim ontsnappen, na 25.Dxb6 axb6
26.e5 Le6 27.exf6 gxf6 28.Txf6+ Ke7 29.Tdf1 vereist de
stelling nog wel wat techniek maar moet gewonnen zijn
25...Ke7 26.e5 Lg5 27.Tfd4 Le6 28.h4 28.Dg3 Lh6 29.Td6
Db5 30.Dh4+ Kf7 31.Dh5+ Ke7 32.Dh4+ = 28...Lh6 29.Td6
g6? dit was de laatste kans om de toren nog in het spel te
brengen 29...Tf8 30.Txe6 (30.Dd3 Dc7) Kxe6 31.Dh3+ Kf7
32.e6+ Ke7 33.Td7+ Ke8 34.Dd3 Tf4 35.g3 Tf2 36.b3 c5
37.Dd5 Td2 38.Dxb7 Dxb7 39.Txb7 a6 enz.30.Txe6+ Kxe6
31.Dh3+ Kxe5 32.Te1+ Kd5 33.De6+ Kc5 34.L4+ Kb5
35.De2+ Ka4 36.Dc2+ Kxa3 37.Ta1+ Kxb4 38.Tb1+ Ka3
1-0
In de Joegoslavische opening die bij mij op het bord kwam wachtte wit met de zet Pf3 om na de
zwarte korte rokade middels Le2 en h4 direct op koningsaanval te spelen. Na mijn lange rokade
deed zwart hetzelfde op de damevleugel, het was dus afwachten wie het eerst zou doorbreken.
Na de 17e zet werd het duidelijk dat wit eerder was en zwart uit alle macht moest gaan verdedigen.
Dat bleek echter een onmogelijke opgave omdat wit bijna al zijn stukken kon inzetten op de aanval
en zwart een gebrek aan ruimte had om zijn verdediging te organiseren.
Bij Werner werden snel alle lichte stukken afgeruild en toen ook nog de dames van het bord
verdwenen was de vrede snel getekend.
Doordat Dick zijn witte loper niet wilde afruilen liet deze zich drie zetten lang opjagen en kon wit
zijn stelling verbeteren. Het grootste probleem was echter dat hij toeliet dat wit met d5 het centrum
afsloot waardoor zwart manoeuvreerruimte tekort kwam en met een achtergebleven pion op c7
bleef zitten, nadat zwart ook nog een pion wegblunderde was het snel afgelopen.
Jan-Willem kreeg een open stelling met aan beide kanten een loper, paard en toren, maar wit had
wel een vrijpion die echter goed geblokkeerd werd. Toen zwart zettenherhaling uit de weg ging en
een winstpoging deed kwamen er gaten in zijn stelling waardoor wit zelf een aanval kon opzetten.
Toch zou dat niet genoeg geweest zijn ware het niet dat zwart een stuk weggaf en een paar zetten
later opgaf.
In de partij van Wouter schoven de pionnenstellingen bijna geheel in elkaar waardoor er weinig spel
meer overbleef en iedereen met remise vrede kon hebben.
Dirk kreeg na z’n 20e zet de overwinning in de schoot geworpen toen zwart een slagzet met schaak
over het hoofd zag en daardoor een stuk verloor. Toen zwart ook nog met zijn koning het centrum
instormde omringd door witte stukken werd er algemeen een korte begrafenis verwacht. Toen wit
echter eerst op de 28e zet (zie diagram) en even later ook nog op de 30e zet (zie diagram) verzuimde
om mat te geven werd het ergste gevreesd. Deze vrees werd bewaarheid toen wit in tijdnood lang
over zijn zetten ging nadenken en in nog steeds glad gewonnen stelling door zijn vlag ging.

Stelling na 27… Kf4

Stelling na 29… Kxe4?

Wit heeft net schaak gegeven met Pg4+, maar het blijkt dat hij geen mat maar een simpele
pionwinst op het oog had: 28.Pxh6+?? (28.g3+ Kf3 [Kg5 29.f4+ Kh5 Pf6 mat] 29.Pe5+ Ke2
30.T7d2 mat) Le6 29.T7d3 Kxe4? 30.Td8? [30.Td5+ Kf4 31.T1d4 mat) enz.
Peter Wijnand

