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Werner zag zijn stelling al gauw vervlakken en nam een remise aanbod aan omdat een winstpoging
zelfs verliesgevaar kon opleveren, ook Ton koos eieren voor z’n geld en gaf de partij remise toen hij
er geen (winst)gat meer in zag.
Ikzelf speelde weer mijn Blackmar-Diemer gambiet en kreeg, omdat zwart zich niet agressief
genoeg opstelde, genoeg aanvalskansen voor mijn pion. Mijn tegenstander verbruikte veel tijd om
alle problemen in de opening en het middenspel te omzeilen (het verrassingseffect is een bonus in
deze opening) zodat deze hem boven het hoofd groeiden toen hij onder tijdsdruk kwam te staan.
Wim stond wat gedrukt en had moeilijkheden om zijn stukken op de beste velden te krijgen toen
wit in de fout ging en een pion verloor, een bijkomend voordeel was dat er meer ruimte voor zwart
ontstond. Er ontstond nog even een komische verwarring toen wit, nadat zwart b7-b5 had gespeeld
met een witte pion op c6, en-passant (c6xb7) wilde slaan! Wim kon later die extra pion laten
promoveren zonder zijn opponent kansen te geven op eeuwig schaak.
Harry doet het goed in de interne competitie de laatste tijd, ook nu speelde hij een gedegen partij
en kon na 37 zetten het punt bijschrijven.
Jan Willem leek een interessante aanval te hebben opgebouwd, maar het bleek dat zwart voldoende
verdedigingsmogelijkheden had. Dit kwam wit op stukverlies te staan en uiteindelijk ook het verlies
van de partij.
In de partij van Dick dacht zijn tegenstandster zich een tussenzetje te kunnen veroorloven door zijn
dame aan te vallen toen zwart op de 27e haar loper aanviel. Ze was echter vergeten dat door de loper
toch te slaan ook haar dame nu in gevaar was. Dit stukwinst had voldoende moeten zijn voor een
eenvoudig gewonnen partij, ware het niet dat zwarts koning niet al te veilig stond en dat de tijd voor
beiden begon te dringen. Dick heeft er een handje van om zich meer om de stelling dan om de tijd
te bekommeren, maar gelukkig konden alle problemen overwonnen worden en liet zij zich pardoes
mat zetten.
Wouter kende geen problemen in de opening omdat zwart in een Benoni-stelling zijn loper naar e7
had ‘gefianchetteerd’, op de 27e zet (waar heb ik dat meer gelezen?) overzag zwart kwaliteitsverlies
en op het laatst ook nog stukverlies.
Volgens mij zijn alle uitslagen een goede afspiegeling van het vertoonde spel in de partijen zelf en
dat is vaker uitzondering dan regel.
Peter Wijnand

