
WSC 1 – Volewijckers 1 gespeeld op 28 september 2004:
1z P.Wijnand        1 – 0   G.MacDonald    1813
2w D.Spel           0 – 1   D.den Heeten   2150
3z R.Tijssens       ½ – ½   J.Krol         1707
4w E.van Wigcheren  ½ – ½   P.Ruiter       1696
5z M.Pfeiffer       1 – 0   T.Sluyk        1658
6w C.Pieters        1 – 0   R.Lindeman     1788
7z W.Birkhoff       0 – 1   J.Hamstra      1451
8w H.Boom           0 – 1   D.Heisen       1647
                   -------
   WSC 1            4 – 4   Volewijckers 1

De opening verliep voorspoedig, ik won een pion bij goede stelling en zag de toekomst al 
zonnig in. Op dat moment rokeerde ik achteloos kort en realiseerde me toen direct dat een 
loperoffer op h7 er wel erg gevaarlijk uitzag. Mijn tegenstander liet deze kans niet lopen zodat 
ik de volgende tien zetten een sterke mataanval over me heen moest laten gaan. Helaas (voor 
hem) moest hij toch op een gegeven ogenblik genoegen nemen met eeuwig schaak. Omdat hij 
echter niet de knop kon omdraaien van aanval naar verdediging en nog een stuk offerde om de 
aanval nieuw leven in te blazen kon ik het initiatief overnemen. Het einde is wel aardig:

r6r/1p4p1/p3k3/2b1pb2/5P1q/P1B1p1R1/1P2Q2P/R3K3

Wit heeft net zijn toren naar g3 gespeeld, er volgde
Dxg3+ 34.hxg3 Th1+ 35.Df1 Tah8 36.0-0-0 dat dit zo 
laat in de partij nog kan! Maar helpen doet het niet meer. 
Txf1 37.Txf1 e2 en opgave wegens 38.Te1 Le3+ 
39.Ld2 Tc8 mat.

Eric stond de hele partij al beter en had drie zetten voor het eind zelfs kunnen winnen!

1k2r3/pp4pp/1P3p2/2q5/8/1Q6/1P3PPP/3R2K1

28.bxa7+?? na 28.Da4 De5 29.Dxa7+ Kc8 
30.Da8+ Db8 31.Da4 De5 32.Dd7+ Kb8 33.Dd8+ 
kunnen de stukken in de doos Dxa7 29.Dd3 met 
Dg3+ en Dxg7 is er nog wat om voor te vechten, 
maar er was niet veel tijd meer Da5 30.h3 Te1+ en 
remise



Dick moest opboksen tegen een rating van wel 2150 punten (wat doet die in onze nederige 2e 

klasse onderbond?), maar dat zou je niet geraden hebben a.d.h.v. de stand na 10 zetten.

Tegen inlevering van slechts 1 pion heeft wit de volgende voordelen:
1. Een zwarte koning die in het midden gestrand is.
2. (Half)open centrumlijnen voor de torens.
3. Een verdwaalde zwarte dame die opgejaagd kan worden.
4. Mooi geplaatste witte stukken die het bord beheersen.

r1bk1b1r/pp1p1Bpp/2n2n2/1Np5/4q3/5N2/PP3PPP/R1
BQ1RK1

11.Lg5?! daar hoort het paard naar toe te gaan, een 
variant: 11.Pg5 Db4 12.Lb3! Dxb5 13.Pe6+ Ke7 14.Pc7 
Db4 15.Te1+ Kd8 16.Pe6+ Ke8 17.Pxg7+ Kd8 18.Pe6+ 
Ke8 19.Pxf8+ Pe7 20.Lg5 Txf8 21.Dd6 met winst Le7 
12.Pd6? maar hierna is de winst verkeken, beter is 
12.Te1 Db4 13.a4 Tf8 14.Ld2 Dg4 15.h3 Df5 16.Ph4 
en de dame is gevangen, dus De4 17.Txe4 Pxe4 18.Ld5 
Pxd2 19.g3 a6 20.Pc3 d6 21.Dxd2 met voordeel Lxd6 
13.Dxd6 De7 14.Dxe7 Kxe7 15.Lh5?! Ld5 d5 
16.Tfe1+ Kd7 17.Lf7 d4 18.a3 a5 19.b4? na Lf4 is het 
nog ongeveer gelijk axb4 20.Le6+ Kc7 21.Lf4+ Kb6 
22.axb4 Txa1 23.bxc5+ Kxc5 24.Txa1 Lxe6 0-1

Bij Rob stond het de gehele partij gelijk en na de 19e zet werd tot remise besloten.
Micha permitteerde zich een paar mindere zetten in de opening zodat zijn tegenstander met een 
plusje het middenspel in ging. Die vergaloppeerde zich echter vlak daarna met twee blunders 
en had verder geen kans meer.
Het zag er lange tijd niet ongunstig uit voor de tegenstander van Casper, maar toen hij een 
koningsaanval toeliet was het snel bekeken.
In de volgende stelling stond Wim beter, misschien zelfs gewonnen, en zijn opponent had 
bovendien nog minder tijd over ook. Het laatste halve puntje dat we nodig hadden voor de 
winst zat dus al bijna in de knip.

8/3rk1p1/p1R2pPp/4pP2/P1R1K2P/3r4/8/8

T3d6? de laatste kans om nog te winnen is Th3 
44.a5 Txh4 45.Ke3 Txc4 46.Txc4 Kd6 47.Tc8 Tc7 
48.Ta8 Kd5 49.Txa6 Tc3+ 50.Kd2 Ta3 51.Ta7 
Ke4 52.Txg7 Kxf5 53.Tg8 Txa5 en wint 44.Tc8 
Td8 45.T8c7+ T6d7 46.T4c6 Txc7 47.Txc7+ Td7 
48.Tc6 Td4+ 49.Ke3 Txa4 Txh4 = 50.Tc7+ Ke8 
Kf8 = 51.Txg7 Kf8 52.Tf7+ Kg8 53.Txf6 Txh4? 
dat is er één teveel in tijdnood, Tf4 54.h5 a5 
55.Tf7 a4 = 54.Txa6 Tf4 55.f6 h5 56.Ta8 mat

Harry moest op een gegeven ogenblik zijn dame + 2 pionnen inleveren tegen 2 torens. 
Hij rekte de partij nog zo’n 30 zetten, maar kon het uiteindelijk toch niet bolwerken en verloor 
op tijd in een slechtere stelling.

Peter Wijnand


