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MSK 2

Om maar weer met mezelf (Peter) te beginnen, mijn tegenstander stelde zich met een niet
reguliere opening passief op middels 2.b3, 4.e3, 6.d3 en 8.a3. Met 9.e4 overschreed hij voor het
eerst de derde rij. Nu gaf dat zwart wel voordeel, maar toch was het nog niet zo eenvoudig om
de witte stelling aan te vallen, aangezien die geen echte zwaktes vertoonde. In de volgende
stelling zien de witte pionnen er al heel wat actiever uit, maar zijn koning staat wel wat tochtig.
Met het offer Pf5 probeerde ik zowel de lange
diagonaal als het centrum open te breken. Wit
durfde het echter niet aan en speelde 21.Dd3
waarna zwart de kwaliteit won met Pe3+ 22.Txe3
exf3 23.Dxe3.
Wat zou er gebeurd zijn als wit het offer had
aangenomen?: 21.exf5 Dh1+ 22.Kf2 Dh2+ 23.Kf3
g5! Hier had ik m'n hoop op gevestigd aangezien
24.fxg6ep fxg6 erg goed is voor zwart . Er is echter
een stille zet die ik niet had voorzien: 24.Tac1 dekt
de dame Txe1 gxf4? 25.Pe4 25.Txe1 gxf4 26.Dd3
fxg3 27.Pe4 Dh3 28.Dd2 28.Pxd6? g2+ 29.Ke2
Dh2 30.Kf3 Dh1 enz. Le5 en de situatie is
onduidelijk.
Dick stond na 10 zetten al erg goed, met 2 centrumpionnen op de 5e rij, nadat zwart de opening
verkeerd had behandeld. Het bleef echter oppassen geblazen in een open stelling, zodat het nog
tot de 29e zet duurde voor zwart opgaf, vlak voordat hij matgezet zou worden.
Dave liep tegen z'n eerste nederlaag aan. In een gecompliceerde stelling overzag hij een
loperzet en drie zetten later nogmaals en van dezelfde loper, maar toen was het ook direct uit.
Het werd Michel wel heel makkelijk gemaakt:
er staan twee paarden gepend en het lijkt erop dat
zwart er maar één van kan redden. Hij speelde
daarom Pc5? 12.f4 Lg4 13.Dxg4 Pxb3 14.axb3 Dd7
15.Dxd7 Pxd7, verloor daarmee een stuk en 14
zetten later de partij.
Doordat er echter een paard op e4 stond had zwart
de mogelijkheid om geen hout in te leveren: Dh4
12.Le3 (12.g3? Pxg3 13.fxg3/hxg3 Dxd4 14.Dxd4
Pf3+ 15.Kf2 Pxd4) Pc5 enz.

Theo staat bekend om z'n aparte openingen, zo ook
hier: 1.e4 Pf6 2.Pc3 Pc6 3.d4 h6 4.Pf3 e6 5.a3 b6
6.Ld3 Lb7 7.Lf4 d6. In het volgende diagram heeft
hij nog steeds geen stuk buiten de eerste drie rijen
staan.
Zwart speelde hier Tdf8? i.p.v. Pxe5 22.Dxe5 Th7!
23.Txh7 Pxh7 24.Txf7 Dg5+ maar ook dan staat hij
niet zo best. De partij ging verder met 22.Txf7? Wit
ziet de tactische mogelijkheden niet: 22.Pg6 Dd8
23.Pxh8 Txh8 24.Txf7 Txf7 23.Pxf7 Te8 24.Pxh6
Dg7 25.Pg4 Pxg4 26.Lxe6+ Kb8 27.Txg4 Dxg4
28.Lxg4 Txe3 en hier werd er remise gegeven
hoewel wit twee pluspionnen heeft. Misschien
waren er tijdproblemen in het geding
Dit is de stelling voordat Wim de partij na 24.Txa8
Dxa8 25.Pxb5 0-0 remise gaf.
Wat is er echter tegen 24.Pc6, de loper is dan niet
meer te redden na Txa1 25.Dxa1 Dc7 26.Pxb4 enz.

Hoewel Harry in het middenspel duidelijk beter stond, gewonnen zelfs, wist hij niet door te
drukken en nam uiteindelijk genoegen met zetherhaling. Mede omdat hij niet veel tijd meer
over had en we nog een remise nodig hadden om de overwinning veilig te stellen.
Het verlies van André moeten we maar met de mantel der liefde bedekken: hij ging al vroeg
met de dame op stap, wat slechts resulteerde in afruil en liet daarna een dubbelpion toe op de
half open c-lijn. Oud-lid Marc Norden nam alles met plezier aan en wikkelde af naar een
eindspel met pluspion, dat hij vlekkeloos naar winst wist te voeren.
Peter Wijnand
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