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De Pion 2

Het heeft een aantal weken geduurd voor ik me er toe kon zetten om dit pak slaag te
becommentarieren, zelfs tot na de tweede aframmeling!
Er was een zekere regelmaat in de opstelling van De Pion: de hoogste in rating op bord 4, de
volgenden op 3 en 5, enz. t/m de laagste ratings op 1 en 8. Misschien moeten wij dat ook maar
gaan doen als het zulk goede resultaten oplevert!
Over mijn (Peter) partij kunnen we kort zijn, een franse partij waarbij wit snel een aantal
stukken afruilde en waarbij een bedrieglijk eenvoudige stelling overbleef. Hij wist echter toch
een paar dreigingen in te bouwen en ik had geen andere keus dan in te gaan op zetherhaling.
Met Dick hadden ze meer moeite, hoewel het in de opening al fout liep kon hij de strijd nog
rekken tot de 54e zet. Op de 19e zet had het echter al afgelopen kunnen zijn, vergelijk de
volgende twee stellingen:

Zwart speelde hier Db6, maar had na Pe5!
20.Txc8 Pxf3+ 21.Kg2 Ph4+ 22.Kg1 Txc8
23.De2 Pf5 een stuk kunnen winnen.

Een paar zetten later volgde wel dezelfde
truc met Pd4 22.Txc8 Pxf3 23.Kg2 Ph4+
24.gxh4 Txc8, maar toen was het al minder
effectief.

Ook Dave kon geen vuist maken en moest al op de 15e zet genoegen nemen met remise.
Na 22 zetten vonden zowel Harry als zijn tegenstander dat verder spelen te veel risico’s zou
inhouden en kwamen ook een gelijk spel overeen.
Theo hield het wel lang vol, had tot diep in het middenspel zelfs een gelijke stelling, maar
moest daarna steeds meer terrein prijsgeven om uiteindelijk op de 56e zet te capituleren.

Micha dekte de g-pion met Tg6 en viel daarmee
in de val 58.Pxg5 Txg5 59.Tc5+ Ke4 60.Txg5.
Beter was natuurlijk Pe4, dan is Pxg5 ook wel
mogelijk, maar zwart kan nog vechten.

Bert offerde zonder (goede) reden een kwaliteit en maakte er bovendien torenverlies van toen
hij niet terugnam, maar zich een tussenzetje dacht te kunnen veroorloven.
De partij van Klaas verdient ook een diagram: wit
heeft een ruimtevoordeel en het paard op e4 staat
niet al te best, maar hij moet hier snel van
profiteren: na het gespeelde 11.Pc3? Pxc3 heeft
zwart geen problemen meer.
Beter is 11.De1 Pc2 12.Dxe4 Pxa1 13.Pc3 Db4
14.Ld3 g6 15.De2, hij wint 2 stukken voor zijn
toren en heeft nog steeds een ontwikkelingsvoorsprong.
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