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De vorige ronde moesten we 1 speler missen uit de vaste kern (Eric) en wonnen nog
nipt, nu wel 4 (Dick, Michel, Micha en Theo) en het resultaat was dan ook navenant.
Aan het eerste bord verloor zwart een pion op de 21e zet, een paar zetten later nog
een pion en blunderde op de 40e zet zelfs een stuk. Hij miste kansen om z’n nadeel
binnen de perken te houden en Eric greep de kansen die hem geboden werden.
Aan bord 2 werd een aardige aanvalspartij gespeeld, al zeg ik ‘t zelf: 1.d4 c5 2.d5
Pf6 3.c4 b5 het wolga-gambiet 4.cxb5 a6 5.Pc3 de Zaitsev variant; wit wist niet
precies wat de courante voortzetting was, in de eerste plaats natuurlijk bxa6, maar
ook b6 en e3 zijn populair axb5 6.e3 dat is op dit moment ongewoon en ook niet erg
goed. Goed is wel 6.e4 met de valstrik b4 7.Pb5 Pxe4? 8.De2 en Pf6 kan niet wegens
9.Pd6 mat. Het simpele 6.Pxb5 is nog beter. b4 7.Pa4 d6 8.b3 g6 9.f3 Lg7
10.Pb2?! Lb2 0-0 11.e4 e6 12.dxe6 fxe6 13.Ph3? ik stond al beter, maar dit geeft
zwart de mogelijkheid tot een stukoffer met goede vooruitzichten Pxe4! hier hoefde ik
niet lang over na te denken 14.fxe4 wit moet door de zure appel heen bijten Dh4+?!
nog beter is direct Lc3+ 15.Ld2 Dh4+ 16.g3 Dxe4+ 17.De2 Lxd2+ 18.Kxd2 Dxh1,
maar zo kan ’t ook 15.Kd2 Dxe4 16.De2 Lc3+ 17.Kd1 Dd4+ 18.Kc2 d5?! ik had
vooraf e5 willen spelen om de loper op c8 in het spel te kunnen brengen, maar zag nu
dat dan met Dc4+ de dames geruild konden worden. Ontwikkeling met Pc6 19.Kb1
Pe5 (dreigt La6) 20.Dc2 Lb7 was gezonder geweest, zwart blijft dan in controle
19.Le3? deze zet had ik verwacht, maar leidt tot een verloren stelling. 19.Dd3 Txf1!
20.Txf1 Dxd3+ 21.Pxd3 (21.Kxd3 La6+) Lxa1 geeft zwart 2 pionnen, maar mat zit er
dan voorlopig niet in De4+ 20.Dd3 De5 21.Lxc5 Lxb2 22.Lxf8 Lxa1 23.Lxb4
Txa2+ 24.Kd1 La6 25.Db1 Le2+ 26.Lxe2 Dxe2+ en wit geeft op, na 27.Kc1 Lb2+
28.Dxb2 Dxb2+ 29.Kd1 en bijv. Ta1 is het mat
Terwijl Eric z’n eerste overwinning kon
bijschrijven, liep Dave tegen z’n eerste
nederlaag aan. Hij trok wat al te vrolijk ten
aanval, maar dit was niet de oorzaak van het
verlies.
Wit dacht hier dat hij kon profiteren van de
positie van de zwarte dame: 23.Pf3? na
23.b4 cxb4 24.Lxb4 is er niets aan de hand
Lxc3 24.Txe8+ Txe8 25.Tc1 d4 en nu pas
zag hij dat 26.Pxd4 Lxd4 (cxd4 wint direct)
27.Dxd4 niet gaat wegens Te1+ 28.Txe1
cxd4. Hij wilde ook niet de marteling
ondergaan van bijv. 26.Pe5 f6 27.Pc4 d3
28.Txc3 29.Te2 Df1 30.Dc6 dus gaf hij op.

Harry deed z’n reputatie van remisekoning (intern terechter dan extern, hij had immers al
2½ uit 3 gescoord) eer aan. De remisegrens werd nergens overschreden en na 23 zetten
werd de vrede getekend.
André deed het goed als invaller en had er
meer van kunnen maken; op de 39e zet was de
stelling ongeveer gelijk, maar een blunder
maakte een abrupt einde aan de partij.
In deze stelling had zwart echter kunnen
winnen met het eenvoudige T8xc4 29.bxc4
Txb2, hij zag het niet en zette voort met
Txc1?? 29.Lxc1 met gelijke kansen.

Klaas kwam eigenlijk best goed uit de opening, maar werd allengs in de verdediging
gedrongen waarbij hij een fout maakte die hem een volle toren en de partij kostte.
Ariën werd twee uur voor de wedstrijd nog
geronseld, hij moest zelfs een afspraak
verzetten om mee te kunnen doen.
Ook hij deed het niet slecht; na e3 dreigt Df2+
41.Tb1 Tf8 is wits voordeel niet zo groot en
kan zwart nog voor z’n kansen vechten.
Hij gaf de belangrijke pion echter zomaar op en
speelde Dxg5?? 41,Txe4 h5 42.Th3 Tf8
43.Dxg4 Tf5 44.Dxg5 Txg5+ 45.Kf2 1-0
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