
Verslag WSC 2 – Euwe 6 gespeeld op 1 november 2005:
1z Bert Hoetmer       0 – 1  Partipan Groen in ’t Woud 1740
2w Micha Pfeiffer     1 - 0  Frederik Hoogendijk       1619
3z Michel Weenink     ½ - ½  Paul van Sonderen         1729
4w Theo van Tubergen  1 – 0  Peter Hoving              1598
5z Harry Boom         ½ - ½  Roel-Hans Bethlehem       1579
6w Nico Dalmulder     0 – 1  Jorge Alarcon Ramirez     1603
7z Klaas Siewertsen   1 – 0  Eleni Sarantinov          1540
8w Richard Gooyers    1 – 0  Mohammed el Bouhali
                     -------
               WSC 2  5 – 3  Euwe 6

Helaas kon Dave van der Kist niet op tijd in Weesp zijn, een gevolg van een verdacht pakketje in  
een trein. Bert viel voor hem in op het 1e bord, maar kon het niet bolwerken tegen een indier met  
een wel heel hollandse (of is het vlaamse) achternaam.

Micha wist een gedekte vrijpion in het centrum te verkrijgen en kon deze al snel te gelde maken 
toen zwart naliet om een blokkade op te richten. Een paar zetten later kon zijn tegenstander zelfs 
mat gezet worden.

De opponent van Michel was een oud-lid van onze schaakclub, zo oud zelfs dat er nog maar een 
paar WSC-ers uit zijn ‘diensttijd’ over zijn. Hij liet zich in een Spaanse partij verleiden tot een 
loperoffer op f7 dat theoretisch eigenlijk niet goed is maar wel praktische kansen bood. Op een 
gegeven ogenblik had wit zelfs 4 pionnen voor het stuk. Een paar onzorgvuldige zetten zorgden er 
echter voor dat daar slechts 2 pionnen van over bleven en er toen maar tot remise besloten werd.

Harry wist met zwart een plusremise te bereiken op bord 5, maar Nico overzag helaas een 
schaakje in gelijke stelling, resulterend in stukverlies en uiteindelijk het verlies van de partij.
Dan komen we nu aan de partijen van Klaas en Richard, twee miraculeuse heropstandingen!

Wit staat al een gezonde kwaliteit voor, maar gaat 
hier voor een vergiftigde pion 44.Txh7? 44.Pg4+ 
Kg6 45.Pe3 en de zwarte stukken staan wel heel erg 
slecht Kg6 45.Th8 Kg7 46.Tb8?? Txa8 kost alleen 
maar de kwaliteit Kxh6 47.Ke2 Pc7 48.Kd2 Tg1 
49.Ke2?? na Ke3 is er nog weinig aan de hand 
Txg2+ 0-1

Deze dame had duidelijk teveel oog voor wat er zich 
op het aangrenzende bord afspeelde.

Op dat aangrenzende bord speelde Richard vanaf het begin een scherpe partij en ook hier ging 
wit, net als bij Michel, al vroeg voor pion f7. De kansen wisselden een paar keer in de partij: de 
opening was duidelijk voor zwart, Daarna blunderde hij echter zijn dame voor een toren en had 
wit weer de overhand. Wit kon dat niet op zich laten zitten en legde de bal weer bij zijn 
tegenstander door een stuk weg te geven. Op het laatst liet zwart zich echter van zijn beste kant 
zien door achtereenvolgens een toren en een paard in de aanbieding te doen waarna hij gevoeglijk 
de koning kon omleggen. 



De partij van Theo was een dolle bedoening, zwart nam het dappere (en terechte) besluit om een 
stuk te offeren voor aanval. Maar net toen wit helemaal ingesnoerd was en de doodsteek kon 
worden toegediend kwamen er zandkorrels in de geoliede aanvalsmachine.

Alle aandacht zou eigenlijk gericht moeten zijn op de 
koning, maar zwart dacht wits dame nog wel een trap 
te kunnen geven Tb8? 19.De1 naar een veld waar hij 
toch al naar toe wilde Te4 een zet eerder was dit 
goed geweest, nu is Lxe2+ veiliger 20.Dg3 Dd6? dit 
kost gewoon een stuk, na h5 21.h3 Pc4 22.hxg4 Lxf4 
23.Pxf4 Pe3+ 24.Kf2 Pxd1+ 25.Kf1 Pe3+ 26.Kf2 
zijn de kansen ongeveer gelijk 21.Dxg4+ enz.

Een andere interessante stelling uit dezelfde partij, 
wit heeft de keuze: ga ik naar links of ga ik naar 
rechts. En het werd … 31.Kd3? Te3+? Fout! Txd4+ 
houdt grote schoonmaak: 32.cxd4 Dxd4+ 33.Kc2 
Pe3+ 34.Kb1 Pxd1 enz. 32.Kc2 Dc5 33.Dxf5 Dxc3+ 
34.Kb1 Tg8 35.Dxf6+ Tg7 36.Pc2 Tg1 geeft mat in 
maximaal 4 zetten Te2? 37.Dxc3 en Weesp kwam 
in het bezit van het volle punt.

Peter Wijnand


