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Caissa 6

Door de gerezen problemen binnen de club moest het 1e team afreizen met wel 5 invallers,
zodat we beter konden spreken van een veredeld 2e team. Zo werd een team dat normaliter
geen al te groot probleem voor ons zou moeten zijn toch een tegenstander van formaat.
Na 1.e4 e5 2.Pf3 Pc6 3.Lc4 Pf6 4.Pg5 d5 5.exd5 kreeg ik voor het eerst van m’n leven te
maken met b5, de zgn. Ulvestad variant (en niet de Fritz variant zoals ik eerst dacht, die gaat
echter als volgt: Pd4 6.c3 b5).Nu wist ik dat Lf1 de beste voortzetting zou zijn, maar meer ook
niet. Daarom besloot ik maar geen theoretische discussie aan te gaan en af te wikkelen naar een
gelijke stand met 6.Lxb5 Dxd5 7.Pc3 Dxg2 8.Df3 Dxf3 9.Pxf3. Enige zetten later wist ik een
pion te winnen en dat voordeeltje kon ik tot in het eindspel vasthouden en toen uitbouwen.
Mijn tegenstander feliciteerde me met de winst door eerst mijn hand te vermorzelen en daarna
m'n arm van mijn romp te rukken. Ik hou ’t er maar op dat hij zijn eigen kracht niet kende ….
Wim (van Spengen) speelde z’n lijfvariant: het
Lettisch Gambiet. Vanuit deze wilde stelling, met
een toren achterstand, zette hij voort met Ld6, maar
die loper hoort eerder thuis op c5. Een betere
voortzetting is Pe5 met directe dreigingen op d3 en
f3, bijv. 12.Lc4 Te8 13.Pf7 Dxf1 14.Dxf1 Pd3+
zie hier het voordeel van de toren op e8 15.Kd1
Lxf1 met voordeel.
Zwart kwam desalniettemin met een pion
voorsprong uit de opening, maar vergaloppeerde
zich vervolgens aan een tweede (vergiftigde) pion
en verloor daardoor een stuk en de partij.
Dave stelde al na 23 zetten remise voor in een iets mindere stelling zonder tastbare
vooruitzichten, dat was dus niet onterecht.
Ook Harry hield het na 23 zetten voor gezien, maar deed dat in een iets betere stelling met
enige vooruitzichten, hij had dus wel even door mogen spelen, hoewel ik niet weet hoe de
verhoudingen op de klok waren.
Klaas wist het niet te bolwerken aan het laatste bord, maar niet omdat hij in het geheel geen
kansen zou hebben gehad. De eerste blunder kwam echter wel op zijn naam, en wel na 5 zetten:
1.d4 d5 2.c4 dxc4 3.e4 e5 4.d5 Pf6 5.Pc3 Lb4? (na c6 heeft wit geen voordeel meer) 6.Da4+ c6
7.Dxb4. Vijf zetten later was het echter weer de beurt aan wit: cxd5 8.Lg5 Pc6 9.Dc5 dxe4
10.Pxe4? Pxe4 11.Dxc6+ bxc6 12.Lxd8 Kxd8 13.Lxc4 Pd6 en zwart is niet alleen uit de
problemen, maar heeft bovendien nog een extra pion. Helaas was het zwart die het laatst
materiaal in de aanbieding deed, door eerst paard en loper voor een toren weg te geven om
daarna, in een wanhopige poging om de loper nog te redden, te vergeten de toren terug te slaan,
zodat hij een vol stuk achter kwam.

Theo kwam ook naar me toe met de vraag of hij
remise mocht aanbieden, maar tegen die tijd
stonden we al met onze rug tegen de muur (4-2
achter) zodat hij toch maar een winstpoging moest
wagen. De eerlijkheid gebied me te zeggen dat een
gelijk spel hier een terechte uitslag zou zijn
geweest. Zijn tegenstander dacht daar echter (in
tijdnood) anders over: 73.Txd3+? Tc7 Kxd3 74.g7
c1D 75.g8D Dh1+ en zwart wint de dame.
0-1

Van Wim (Blijstra) is er, zoals gewoonlijk wanneer ik het niet zelf bijhou, geen leesbaar
partijformulier. Hijzelf zei achteraf dat hij maar 1 tempo tekort kwam voor de winst, maar boze
tongen beweerden dat het er wel 10 waren.
Onze hoop was toen alleen nog gevestigd op
Micha. Wit heeft nog maar enkele minuten op de
klok, zwart minder dan 1 minuut. Wits plan zou
moeten zijn om met de koning naar de damevleugel
te lopen, alle pionnen op te eten en aldaar met een
pion te gaan lopen. Kijk echter wat er gebeurt:
68.hxg4? fxg4 nu zijn de pionnen nog verder weg
69.g3? tempoverlies, hij moet nu c5 aanvallen met
Tc4 Txa7 70.Txa7? als je tegenstander in tijdnood
is moet je geen stukken afruilen Kxa7 71.Kxc5 h4
72.gxh4 g3 73.h5 g2 74.h6 g1D+ en wit gaf op.
Die opgave verdient ook een vraagteken: met z’n
vlag op vallen moet ik nog maar zien of zwart
binnen de tijd mat kan geven. Als er minstens één
witte pion op bord staat en de zwarte vlag valt, gaat
het hele punt naar Weesp.
Peter Wijnand

