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Oosten Toren 1

Na een mislukte opening stond ik de hele tijd onder druk op
de damevleugel. Ik wist me daaraan echter te ontworstelen
door een aktie op de andere vleugel op te starten. In de
diagramstelling staat wit zelfs ietsje beter en na een zet als
Tg1 zou zwart me remise aangeboden hebben. Ik koos echter
dit moment uit om een ‘bevrijdingscombinatie’ uit te voeren
gebaseerd op de positie van de witte loper en zwarte koning
op de diagonaal b1-h7: 29.Pxf4? La5 Pxf4 30.Lxf4 exf4
31.Txf6 Lxf6 32.e5+ Kh8 33.exf6 Dxf6 en wit is nu wel
bevrijd, maar staat ook compleet verloren vanwege de slechte
opstelling van z’n stukken.
Wim Birkhoff speelde een groot deel van de wedstrijd met z’n rug tegen de muur en tijd lang
zelfs met 2 pionnen achterstand. Maar toen wit verzuimde hiervan te profiteren kon hij met een
beetje hulp van de klok ontsnappen met remise.
Hetzelfde ging in grote lijnen ook op voor Harry, al liep zijn nadeel slechts op tot 1 pion.
De simpelste oplossing voor Dick in deze stelling was Lg2+
40 Kh4 Tg7 maar zoals gewoonlijk had hij problemen om
onder tijdsdruk de partij snel te beslissen. Hij speelde hier
Tf6 40.Dc8+ Kg7 41.Dd7 Kg6 42.De8+ Kh6 43.Dh8 Kg6?
Tf4 44.Tg1 Txg1 45.Dg8+ Kf5 46.Dxg1 Th6+ 47.Kg3 Tg6
48.Kh2 Txg1 49.Kxg1 Le2 50.Kg2 Kf4 51.a3 h5 en in deze
nog steeds gewonnen stelling ging zwart door z’n vlag.

Wit heeft meer ruimte en z’n stukken staan dreigend op de
koningsstelling gericht, maar zwarts stelling is stevig en hij
hoeft niets te vrezen als hij z’n hoofd koel houdt. Dat is echter
juist datgene wat Michel niet deed: na f5 of Lxf4 zijn de
kansen ongeveer gelijk, maar in een poging om
aanvalsstukken te ruilen speelde zwart eerst Pf6?! en na
27.Pxf6+ de positionele blunder gxf6??. Het vervolg was
28.h4 Lxf4 29.Txf4 Kh7 30.Tf5 en zwart zit volledig in de
tang.

Klaas kon de spanning op een gegeven ogenblik ook niet meer
aan en offerde op e5 een paard tegen 2 pionnen om maar onder
de druk vandaan te komen. Dat offer scheen vruchten af te
werpen toen wit met 21.Ld4? antwoordde, zwart kon nu
immers een kleine kwaliteit terugwinnen met Txd4! 22.Txd4
h5 23.Df4 Dxe2. Klaas geloofde hem echter op z’n woord,
speelde zijn dame terug naar c7 en kwam verder in het verhaal
niet meer voor. Op de 29e zet gaf hij op.

Ook André stond de hele partij onder druk (onze tegenstanders stonden niet voor niets ver
bovenaan) en mocht zijn handen dichtknijpen dat hij in een eindspel kon vluchten waarin zwart
niets kon doen om zijn vrijpion te gelde te brengen.
Peter Wijnand

