
Verslag Oosten-Toren 3 – WSC 2 gespeeld op 1-12-2005:
1z Joop Groesz 1464 - Dave van der Kist  0 - 1
2w Cor Kreuning 1373 - Micha Pfeiffer 1822  0 - 1
3z Fred Bergen 1653 - Michel Weenink 1642  ½ - ½
4w Frank v/d Fluit 1639 - Harry Boom 1556  0 - 1
5z Herman Wijs 1667 - Bert Hoetmer 1493  1 – 0
6w Jonas Kallgren 1542 - Richard Gooijers 1368  1 - 0
7z Laura Kraay 1457 - Klaas Siewertsen 1473  1 – 0
8w Marcel Gosman 1486 - Stefan Strybol  1 – 0

-------
   Oosten-Toren 3 1535 - WSC 2 1559 4½ - 3½

Het was een belachelijke avond. De wedstrijd “stukken weggeven” was door WSC nipt  
gewonnen waardoor er een uitslag van 4½ - 3½ in het voordeel van Oosten-Toren op papier  
kwam te staan. De partij van Richard was zover ik weet, de enige waar geen stukken zijn  
weggeblunderd.

Stefan Strybol speelde zijn eerste externe wedstrijd en heeft, ondanks flink verweer de partij 
verloren. Stefan wilde niet eerder opgeven dan dat hij werd matgezet. 

Klaas kwam in het middenspel een pion achter, hij heeft flink zitten knokken om nog een 
pion terug te winnen. Helaas wist zijn tegenstander ook een aantal trucs waardoor er qua 
materiaal niet veel veranderde. Na alsnog een remise stelling bereikt te hebben gaf hij dankzij 
de tijdnood een volle toren weg.

Helaas heb ik geen notatieformulier van Bert Hoetmer. De partij zag er erg spannend uit. 
Bert stond wel 2 stukken achter maar had toch een sterke aanval. Helaas zal deze aanval niet 
voldoende compensatie zijn geweest. 

Harry Boom heeft eigenlijk de hele partij slechter 
gestaan. Zijn passieve spel gaf zijn tegenstander te 
veel ruimte. Deze zei nog tegen me dat het eigenlijk 
een remisestelling was, maar dat hij door zou gaan 
tot het uiterste. Gelukkig deed hij dat want even 
later gaf hij zomaar een stuk weg: in de 
diagramstelling speelde wit 29.Dg3. Na eerst een 
beetje bedenkelijk te hebben gekeken sloeg Harry 
de loper op e4. Na 29.Lg2 hoefde wit zich nergens 
zorgen over te maken en zou dankzij het 
ruimtevoordeel en de actieve loper, voldoende 
compensatie voor de geïsoleerde pion hebben 
gehad. 

Ook Michel Weenink gaf een kwaliteit weg maar had veel meer tijd op de klok. Zijn 
tegenstander was aan het snelschaken terwijl Michel nog meer als 3 kwartier over had. 
Michel bood daarom heel sportief remise aan.



Micha Pfeiffer speelde een wonderbaarlijke partij. 
In de diagramstelling werd een fout van hem op 
fraaie wijze afgestraft. 15…Lb7?, hier had Ld6 
moeten volgen. 16.Dc2 Pc6 17.Lh7+ Kh8 18.Pg6+ 
Kxh7 19.Pxf8+ dankzij het aftrekschaak wint wit 
de kwaliteit. Micha was even geschrokken en 
besloot daarna wat beter op te letten, zo won hij een 
paar zetten later een stuk terug en kon de partij toch 
nog voor zich opeisen.

Mijn eigen partij was niet zo boeiend. Mijn tegenstander gaf al vroeg in de partij een stuk 
weg en wat later zelfs een dame, welke hij een paar zetten daarvoor kon ruilen zodat hij wat 
promotiekansen had. Maar zoals het op dit soort dagen hoort moeten er ook dames worden 
weggegeven.

Dave van der Kist


