
WSC 1 – Almere 6 gespeeld op 7 november 2006:
1z Peter Wijnand 1 – 0 Rene Ekkelboom 1662
2w Dick Spel 1 – 0 Ronald Vlek
3z Dave van der Kist 1 – 0 Tom de Natris 1606
4w Harry Boom ½ – ½ Moshe Samoocha 1642
5z Michel Weenink 1 – 0 Niek van Asperen 1628
6w Theo van Tubergen 0 – 1 Ron Woudsma 1595
7z Andre Ottenhoff 0 – 1 Ivo de Jong 1602
8w Bert Hoetmer 1 – 0 geen tegenstander
  (Bert Hoetmer ½ – ½ Sjaak Dorval 1496)

-----
WSC 1 5½–2½ Almere 6

Almere bleek met een niet speelgerechtigde speler te zijn aangetreden, maar waarom deze  
illegaal zou zijn, is niet helemaal duidelijk. Weliswaar heeft hij zijn eerste wedstrijd al in hun 
5e team gespeeld, maar datzelfde geldt ook voor De Natris en Samoocha.
Ondanks het punt voorsprong werd het toch spannend; laat in de avond stond het nog 2½-2½ 
waarna in korte tijd de winst nog veiliggesteld kon worden op de eerste drie borden. 

Na een aantal mindere partijen vorig zeizoen wist ik (Peter) eindelijk weer eens een goede pot 
te spelen. Wit was al iets in het nadeel toen hem op de 17e zet de beslissende fout ontglipte. 
Mijn stelling werd daarna met bijna elke zet beter en beter waardoor wit meer en meer tijd 
moest gebruiken. Op het laatst kon ik hem met een half uur voorsprong in een glad gewonnen 
stelling door de 'vlag' jagen.

Dick verloor met een onvoorzichtige zet een pion in de opening waardoor hij in één klap zowel 
materieel als positioneel slechter stond. Er zat dus niets anders op dan onverschrokken de 
aanval te kiezen. In het volgende diagram staat hij al twee pionnen achter met zwart aan zet:

24. ... Te7 deze zet geeft wit de gelegenheid tot 
de volgende combinatie, maar bederft nog niets 
25.Pxh7 Tbe8 Kxh7 26.Dh4+ Kg8 27.Dxe7; 
beter exd4 26.Dh4 Te4 27.g4 Kg8 28.Lf2 Tbe8 
enz. 26.Pg5 Dxc3? pas deze zet geeft het 
voordeel helemaal weg; Kg8 was voldoende 
geweest, bijv. 27.Dh4 Lf6 28.dxe5 Lxe5 29.Ld4 
Lxd4 30.cxd4 Txe1+ 31.Txe1 Txe1+ 32.Dxe1 
Dxd4+  27.Dh4+ Kg8 28.Dh7+ Kf8 29.Tf1+ 
Lf5 30.Txf5 gxf5 31.Dxf5+ Kg8 32.Dh7+ Kf8 
33. Tf1+ 
1-0

Dave wist al vroeg in de opening een belangrijke pion te winnen, maar kon deze pas in het 
verre eindspel te gelde te maken. 
Michel voldeed volledig aan de hooggespannen verwachtingen (hij is intern ook goed bezig) en 
wist zijn tegenstander in de aanval op te rollen.

De partij van André was van korte duur: 1.e4 e5 2.Pf3 Pc6 3.d4 exd4 4.Pxd4 Lc5 5.Le3 
Pxd4?! Df6 is de standaard zet 6.Lxd4 Lxd4 7.Dxd4 Pf6?! en ook hier was weer Df6 geboden 
8.e5 De7?! Pg8 9.Le2 c5 10.exf6 cxd4?? Dxe2+ 11.fxe7 en hij wist de partij nog te rekken tot 
de 22e zet.



Op Harry kan je altijd vertrouwen om remise 
te maken. Deze keer had hij echter ook kansen 
om er wat meer van te brouwen:
26.Dxa6! exd3 27.Txe8+ Txe8 28.Dxb5 Td8 
29.Dxd3 Dxb2 30.Dxf5 Dxa3 31.h4 Le7 
32.Dg6+ Kf8 33.Dxh6+ wit heeft 5 pionnen 
voor de loper en de vijandelijke koning staat 
tochtig.

Harry dorst dat echter niet aan en speelde 
26.Dxg7 Kxg7 27.Lf1 Txc2 28.a4 Txb2 
29.axb5 axb5 30.Tb1 waarna de vrede 
getekend werd.

Theo meent hier de pion op b2 te moeten 
verdedigen met Ta2, terwijl hij die pion op b4 
had moeten zetten: 26.b4 h5 27.Ld6 T8b7 
28.Kf1 Kh7 29.Ke2 axb4 30.Lxb4 met een 
ongeveer gelijke stand.

De partij ging verder met Tb3 27.Ld6 T8b7 
28.Lf4 Txc3 29.Tc1 Txc1 30.Lxc1 Pxd4 
31.Txa5 h6 dreigt Pb3 32.Tc5 Pe2+ 33.Kf1 
Pxc1 34.Tac1 Taxb2 en zwart staat twee 
gezonde pionnen voor.

De partij op bord 8 deed er eigenlijk niet toe, 
maar het is wel aardig om een geval van 
dubbele schaakblindheid te laten zien.
58.Tg8+? Kd8 Kh7? Zwart gaf Bert nog blik 
van verstandhouding, zo van – daar trap ik 
natuurlijk niet in. Maar natuurlijk had zwart die 
toren gewoon moeten pakken. 59.c8D Txc8 
60.Txc8 Txc8 61.Kxf7 Tc6 62.Kf8 Kg6 
63.Tg7+ Kf5 en remise

Peter Wijnand


