
Almere 2 – WSC 1 gespeeld op 13 oktober 2008: 

1w Dave van der Kist  1850   0 - 1   Pim Groot        1889
2z Hans Wijnand     1909   1 – 0   Mike van Niel    1901
3w Peter Wijnand     1946   0 - 1   Martin Heijlman  1942
4z Dick Spel          1785   ½ - ½   Bert Kampen      1754
5w Theo van Tubergen  1636   0 – 1   Rob van de Kamp  1872
6z Harry Boom     1648   0 - 1   Henk Bermon      1878
7w Michel Weenink     1691   0 – 1   Danny Overweg    1854
8z Micha Pfeiffer     1764   0 – 1   Ton Sprong       1840

    -------
               WSC 1  1½ - 6½  Almere 2

Terwijl de 4 topborden redelijk aan elkaar gewaagd waren, hadden de gastheren 
gemiddeld zo’n 150 ratingpunten voorsprong op elk bord voor de overige borden.
En dat hebben we geweten.

Dave schaamde zich diep na z’n partij: hij offerde een pion en de kwaliteit vroeg in 
het middenspel, zonder daar enige compensatie voor terug te zien. Op de 19e zet gaf 
hij daarom maar op.

Op bord 2 kwam ook Hans, onze importspeler uit Laren, in problemen. Het viel me 
trouwens op dat bijna alle spelers van Almere uitstekend uit de opening kwamen.

Wit zou graag de loper op h7 willen 
terugtrekken zodat zijn dame weer vrij 
bewegen kan. Hij speelde dus 26.Ld3?. 
Helaas (voor hem) is dit een blunder 
omdat loper d4 nu ongedekt staat (Lf5 
was een betere zet). Zwart dreigt na Dh4 
zowel de loper te winnen als mat te 
geven. De partij ging verder met 
27.Lxg7? dit is paniek! Na 27.g4! Dxg4+ 
28.Kh1 Dxd4 29.Lxa6! Lxa6 (zwart kan 
het zich niet veroorloven deze belangrijke 
loper te verliezen) 30.Txd4 Lxf1 heeft wit 
nog alles om voor te spelen.
Kxg7 28.g3 Lc5+ 29.Tf2 en zwart heeft 
de boel onder controle. Na nog een fout 
een paar zetten later was het helemaal 
over en kon Hans als enige het volle punt 
bijschrijven.

Omdat Dave graag tegen Pim Groot wilde spelen, iemand die hij goed kende, nam ik 
maar plaats aan bord 3. Helpen deed het niet, want ik zat nog steeds tegen de 
hoogste rating aan te kijken. Ik schoof, in een Pirc, de pionnen in het centrum ineen. 
Dat is eigenlijk tegen mijn stijl. Ik hou meer van open stellingen en had dat dus ook 
niet moeten doen. Er werden geen echte blunders gemaakt, maar ik koos regelmatig 
niet de beste voortzettingen, zodat mijn stelling allengs slechter werd.
Net toen ik dacht het ergste doorstaan te hebben, kon mijn tegenstander mijn 
verdediging slechten en een pion, met minder dan 5 minuten op de klok, laten 
doorlopen tot dame.



Op bord 4 verscheen er ook een Pirc op het bord, maar nu voerde een Weesper de 
zwarte stukken. Ook hier verliep het middenspel echter niet gunstig voor ons. Na een 
afwikkeling naar het eindspel had Dick waarschijnlijk beslissend voordeel kunnen 
behalen.

De partij ging verder met 26.Lb3? c4 
27.Dxb7 cxb3 28.Dxb3 Da1+ 29.Kh2 en er 
werd tot remise besloten.
Waarom niet slaan op f7? 26.Dxf7 Dc3 
27.Lxd6 Kh8 anders volgt Lf8 28.Lb3 c4 
29.Lxc4 Dxc4 30.Dxb7 en wit heeft een 
belangrijke centrumpion die mogelijk 
winnend is.

Dan komen we bij de eerste van de onderste vier borden. Theo blunderde vreselijk op 
de 16e zet in een gelijke stelling. Als je dame nog maar 1 vluchtveld heeft moet je op 
dat veld geen eigen stuk zetten. Na zwarts antwoord kon hij opgeven.

Harry verdedigde zich met een open 
spanjaard. Iets te open bleek al gauw. 
Er dreigt hier Dd5, na Pg5?? Pc5 9.Pxg5 
Lxg5 10.Dh5 moet zwart een stuk 
inleveren om mat te voorkomen. 
Hij gaf daarom direct op.

Degene die het meeste weerstand bood was Micha. Zijn tegenstander speelde een 
opening die je niet vaak ziet: de Orang Utan (1.b4), maar toch kon zwart niet 
mopperen over het verloop van het spel, zoals het volgende diagram laat zien.
Helaas liet hij deze kans voorbij gaan, kreeg daarna nog wel enkele kansen om de 
schade beperkt te houden, maar de druk van de klok werd hem toch te machtig.



Micha had hier 2 pionnen kunnen winnen 
met Lxf3 25.Lxf3 Pxe5! 26.dxe5 
Dxe5+ 27.Kf1 27.Le2 Td3 Txd1+ 
28.Pxd1 28.Lxd1 Lf6 Dxb2 29.Pxb2 
Lxa3 30.Pd1 c3 en het paard moet zich 
wel opofferen voor de pion, waarna zwart 
de beloofde 2 pionnen extra heeft.
Dit alles is echter niet makkelijk te zien.

Michel staat hier al slechter, maar dacht 
toch zijn slag te kunnen slaan met 
20.Tc1??. Dat zou alleen goed geweest 
zijn als hij een ventiel in zijn 
koningsstelling had gehad. Nu volgde 
dwingend Dxc1+ 21.Lxc1 Txc1+ 22.Lf1 
Lxd3 23.h3 te laat Txf1+ 24.Kh2 Lxe4 
0-1 
Er dreigt Le5+ en mat is onvermijdbaar.

De nederlaag was zonder meer terecht, maar had niet zo hoog hoeven uitvallen.

Peter Wijnand


