
Verslag WSC 2 – Euwe 5 gespeeld op 18 november 2003:
1w Michel Weenink     1 – 0   J.Stins          1775
2z Dirk Pool          0 – 1   D.Schelhaas      1723
3w André Ottenhoff    0 – 1   A.Spaargaren     1656
4z Klaas Siewertsen   ½ – ½   J.Janknegt       1641
5w Bert Hoetmer       0 – 1   J.Lindeman       1691
6z Ariën Hooimeijer   0 – 1   H.van Welzen     1711
7w Richard Gooyers    0 - 1   P.Hoving         1602
8z Theo van Tubergen  1 – 0   H.Winius         1597
                     -------
              WSC 2  2½ – 5½  Euwe 5

Na  1.e4 e5 2.Pf3 d6 3.Lc4 Le7 4.0-0 Lg4 5.c3 Pf6 6.d4 exd4 7.Dxd4 Lxf3 8.gxf3 Pc6 9.Lb5 
Dd7 speelde de tegenstander van Michel argeloos 10.Lg5? in de veronderstelling dat het paard 
op c6 gepend stond. Zwart had hier gebruik van kunnen maken d.m.v. Pxd4! 11.Lxd7 Pxd7 
12.cxd4 (of 12.Lxe7 Pe2+ 13.Kh1 Kxe7) Lxg5 met stukwinst. In plaats daarvan speelde hij 
echter even argeloos 0-0 en moest toen zijn voordeeltjes maar op de moeilijke manier zien te 
vergaren.

Zwart speelde een wat eigenzinnige verdediging tegen Dirk, maar toen die zichzelf ook wat 
vrijpostigheden veroorloofde werd hij met enkele rake pionzetten terug gedreven, zodat zwart 
gemakkelijk gelijk spel kreeg. Toch kreeg hij nog goede kansen in het middenspel omdat zijn 
opponent naar de vleugel rocheerde waar wit al een aantal pionnen naar voren had geschoven.

Dit was echter niet aan Dirk besteed en zijn positie werd met 
elke zet iets slechter totdat deze stelling op het bord 
verscheen.
Wit lijkt hier een vol stuk te winnen met 38.Txc4+ Kxc4 
39.Pd2+ maar helaas voor Weesp kan zwart zich schadeloos 
stellen met Kc3 40.Pxb1+ Kb2 41.Pd2 Kc1 en 0-1

André verloor in de opening op de volgende manier een pion: 1.e4 e5 2.Pf3 Pc6 3.d4 exd4 4.Lc4 
h6 5.Pxd4 Lc5 6.Pxc6 bxc6 7.0-0 Pe7? (De7) 8.Lxf7+ Kxf7 9.Dh5+ Kf8?! 10.Dxc5 en wist 
daarvan niet meer te herstellen.

Klaas staat natuurlijk straal gewonnen, maar zijn 
tegenstander speelde nog een laatste troef uit: e4, met de 
pointe 45.fxe4? Tg8+  en Txg4. Daarom speelde wit 45.Tf6 
exf3 en had hier gewoon de pion met gxf3 terug moeten 
pakken. In plaats daarvan nam hij zonder lang na te denken 
de toren met 46.Txf8 om er na fxg2 achter te komen dat die 
pion niet meer gestopt kon worden. Gelukkig was zijn positie 
na 47.Tf2 g1D 48.Txe2 nog zo goed dat zwart uiteindelijk 
toch genoegen moest nemen met remise.



Bert vroeg op een gegeven moment aan mij of hij remise mocht aanbieden, maar wij stonden 
toen al ruim achter zodat we daar niets aan hadden. Dus probeerde hij nog ijzer met handen te 
breken en een minder staande stelling tot winst te voeren, maar helaas tevergeefs.
Met Ariën was het eigenlijk hetzelfde scenario: tegen beter weten in probeerde hij nog een 
gelijkstaande stelling te winnen met als resultaat dat hij uiteindelijk op tijd verloor.
Richard vergat dat je een vleugelaanval in het algemeen moet beantwoorden met een doorbraak 
in het centrum. In plaats daarvan probeerde hij iets op de damevleugel met het voorspelbare 
resultaat dat hij werd overspeeld op de koningsvleugel.

Het eindresultaat had nog slechter uit kunnen vallen als zwart 
deze stelling goed behandeld had. De witte dame staat 
eigenlijk slecht op g4 en met Kh7, bedoeling Tg8, had hij dat 
aan kunnen tonen. In plaats daarvan speelde hij echter Dd8? 
waardoor Theo met 30.Pf5 Tg6 31.Pe7+ Kf8 32.Dxc8 het 
punt kon innen. Het feit dat zwart al in tijdnood zat zal hier 
ook wel mee te maken hebben gehad.
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