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Het Probleem 2

Een wedstrijd waar niets meer op het spel stond dan ratingpunten en een 2 e plaats in
de competitie. Dat was echter niet te merken. Een aantal partijen duurden erg lang.
Ondanks diverse verloren stellingen, werd er de ene keer terecht en de andere keer
onterecht doorgespeeld. Ook met vlugge remises kon men deze avond niet leven.
Op bord 7 speelde Wim, die wat minder scherp acteerde dan normaal.
Hij verloor al snel een paar pionnen en de partij was niet meer te houden.
Zelf was ik (Dave) als 2e klaar. In een Evans
gambiet speelde ik een paar slechte zetten en
had weinig compensatie voor het pionoffer. In
het diagram hiernaast maakte ik een grote fout.
Na veel rekenwerk besloot ik om niet het juiste
Pg5 te spelen, maar 15.Lb2? wat een pion
verliest. 15…Pxc4 16.Pxc4 b5 17.Dc2 Lxc4
18.Tfc1 Tc8 19.Dc3 Te8 20.Pd2 tot mijn grote
verbazing blunderde mijn tegenstander met
20…Db6?? 21.Pxc4. Hij wist me vervolgens
nog meer te verbazen door direct op te geven!

Het diagram hiernaast is een fragment uit de
partij van Klaas. Hij speelt met zwart en heeft
hier de mogelijkheid een pion te winnen.
22…Txd2 23.Pxd2 Lg5?? Klaas laat die kans
liggen: 23…Pxb3! wint een pion.
Het werd vervolgens een hele lange schuifpartij.
Zwart bood zijn tegenstander terecht remise aan,
maar die wilde perse doorspelen. Het werd
vervolgens een race tegen de klok. Klaas liet in
tijdnood een stuk in staan, maar wit zag dit (ook
vanwege tijdnood) over het hoofd! Uiteindelijk
nam hij toch maar genoegen met remise.

Michel was als 3e klaar. Hij speelde op het tweede bord, een partij waarin zijn
tegenstander er erg lang over deed om een aanval op te bouwen. Het gevolg was een
zware schuifpartij, die terecht eindigde in remise.
Harry had zoals wel vaker gebeurt vrede met remise. Het was een positionele partij
waarin weinig tactische elementen te bespeuren vielen. Hij had nog wel kansen op een
goed eindspel, maar na een verkeerde ruil van torens was remise een terechte uitslag.
Theo liet zien waarom je nooit moet opgeven
zolang je tegenstander nog de fout in kan gaan.
Hij speelde door in deze volkomen verloren
stelling. Zijn opponent werd er duidelijk een
beetje zenuwachtig van. De tijd begon te
dringen en hij zag in de haast niet hoe het
afgemaakt moest worden. I.p.v. het dwingende
44.a7+ Ka8 45.c7 Lb7 46.Lc6! te spelen, denkt
wit zijn koning er bij te moeten halen: 44.Kb4?
Lxf4 45.a7+ Ka8 46.Kc5?? (door op zijn
schreden terug te keren met Kc3 zou hij nog
steeds winnend voordeel hebben gehad) en
Theo bezorgde hem de schrik van zijn leven!
Ld6 mat!
Nu waren alleen Ruud en Peter nog aan het spelen. Ruud verloor zijn partij, maar
helaas was zijn notatieformulier niet te ontcijferen, dus daar valt niet veel over te
zeggen.
Peter had wit op het eerste bord. In de stelling
hiernaast werd 10…e4 11.Pe1 gespeeld.
Waarschijnlijk wil zwart nu lang rokeren en
speelt 11…Dd7?? Beter was bijvoorbeeld
11…Pxe3 12.fxe3 Lxc4 13.Pxc4 Dd5 12.Lxd5
Lxd5 13.c4 en hij wint een stuk.
Zijn tegenstander wilde echter terecht nog niet
opgeven. Het gevolg was een lange partij,
waarin beide spelers in tijdnood kwamen.
Uiteindelijk wist Peter met een mooie aanval op
de koning te winnen. Hiermee stelde hij onze 2e
plaats in de competitie veilig!
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