
Uitslag WSC 1 - De Pion 2 van 15-1-2002:
1z R.Tijssens     0 - 1   F.Veenstra
2w P.Wijnand      1 - 0   P.Huiser
3z W.Birkhoff     1 - 0   R.Kist
4w D.Spel         1 - 0   K.Berghuis
5z JW.Thurkow     ½ - ½   J.de Langer
6w W.Raudenbusch  ½ - ½   T.van der Eijden
7z H.Boom         0 - 1   C.Rensink
8w A.Holdorp      ½ - ½   R.Vulsma
                 -------
   WSC 1         4½ - 3½  De Pion 2

Om met mijn eigen partij te beginnen: de opening liep eigenlijk niet zoals ik gehoopt had, totdat 
zwart een pion weggaf op de 21e zet was de stelling in evenwicht. Daarna begon hij meer tijd te 
verbruiken zodat ik later met een gerust hart op een eindspel kon aansturen met nog steeds een 
pionnetje meer. Als hij niet op het bord verloor dan zou de klok hem wel tot opgave dwingen. 
Uiteindelijk hielp de klok toch om de overwinning op het bord te behalen.

Rob werd op het eerste bord voor de leeuwen gegooid, zwart verdedigde zich met een benoni 
opstelling waarin wit, zoals gewoonlijk, wat ruimtevoordeel had, toen Rob zijn paard op de 9e zet 
naar h5 speelde i.p.v. zijn ontwikkeling te voltooien. Daarna ging het bergafwaarts: een paar zetten 
later kon het paard met tempowinst verjaagd worden en de zwarte koningsstelling werd vakkundig 
opgerold.

De eerste resultaten die op het bord verschenen waren de remises van Jan-Willem en Werner, bij 
eerstgenoemde was daar niets op aan te merken, de stelling was de hele partij ongeveer in 
evenwicht, maar Werner had waarschijnlijk het volle punt kunnen pakken als hij de gelegenheid had 
aangegrepen om een pion te winnen bij een goede stelling.

Bij Dick was er tot de 35e zet niemand die een echt voordeel had weten te behalen, eerst was het 
wit die iets beter stond ondanks een 'geofferde' pion en daarna kon zwart wat druk uitoefenen. Op 
dat moment overzag zwart echter een simpele zet waarmee hij zijn kansen zou hebben kunnen 
behouden en vervolgens ging het, waarschijnlijk onder tijdsdruk, van kwaad tot erger.

Harry verging het zoals het al velen verging: tot 5 minuten voor het einde zag zijn stelling er zeker 
nog houdbaar uit, maar toch werd er verloren, is het niet op de klok dan toch vanwege de druk 
waarmee zo'n apparaat je opzadeld. Ik kan het niet genoeg benadrukken: tegenwoordig is een goede 
tijdsindeling (in ieder geval minder tijd verbruiken dan je opponent) al een half punt waard, verzink 
daarom niet zelf in diep gepeins bij onduidelijke stellingen maar zorg dat je tegenstander iets heeft 
om over na te denken! Het is niet altijd nodig om de beste zet te te spelen zolang de gespeelde zet 
maar goed genoeg is voor een goede praktische kans, het tijdverlies is dat niet waard.

De situatie na 9 gespeelde partijen was als volgt: de stand was gelijk en Wim's tegenstander stond 
huizenhoog gewonnen, maar met slechts enkele minuten om de partij af te maken.
Toen wit eindelijk door z'n vlag ging was de materiële verhouding op het bord dat wit drie pionnen 
en een loper had en zwart slechts een enkele pion. Als wit nog twee zetten had kunnen doen om die 
laatste pion te slaan had hij remise gehad, de regel is namelijk dat zwart  om te winnen genoeg 
materiaal over moet hebben om mat te kunnen geven bij de zwakst mogelijke tegenstand. Dit is nu 
al de 2e keer dit seizoen dat Wim het laatste puntje scoort door z'n tegenstander door de vlag te 
jagen!

Peter Wijnand


