WSC 1 – Fischer Z 3 gespeeld op 2 december 2003:
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Peter Wijnand
Rob Tijssens
Wim Birkhoff
Ton Holdorp
Casper Pieters
Dick Pool
Harry Boom
Wim Blijstra
WSC 1

1 – 0
0 – 1
0 – 1
1 – 0
1 – 0
1 – 0
½ – ½
0 – 1
------4½ – 3½

geen tegenstander
A.van de Mark
B.Jongbloed
W.Maarschalkerweerd
R.Baines
E.Loose
L.Bijl
A.Ranzijn

1772
1766
1706
1602
1666
1490
1488

Fischer Z 3

We beginnen de rondgang langs de borden bij Rob omdat onze tegenstanders kwamen opdagen
met maar 7 spelers en ze de lege plek wijselijk op bord 1 hadden gezet.
En dan hebben we meteen de eerste nul te pakken. Wits problemen kwamen allemaal voort uit
de volgende positionele fout, stelling zwart: o.a. pionnen op a5, b5 en c5, wit: pionnen op a3,
b2 en c2. Er is dus nog niets aan de hand, maar toen kwam Rob op het onzalige idee om b4 te
spelen. Het gevolg was cxb4 2.axb4 a3 en nu heeft zwart een gedekte vrijpion op a3 en wit een
achtergebleven pion op c2, tel daarbij op een loper die op g7 de hele diagonaal a1-h8 bestrijkt
en het totaal is een slechte stand voor wit. Rob hielp ook nog eens door eerst een pion op d3 in
te laten staan (c2 stond gepend) en een paar zetten later zijn loper op datzelfde veld te zetten.
De tegenstander van Wim Birkhoff staat hier duidelijk beter
en hij heeft net 26.Td1 gespeeld om na Td3-Th3 mat te
kunnen geven. Zwart zag het helemaal niet meer zitten en
speelde hier Kh8? 27.Tdf1 (27.Td3 Tg8 28.Th3 Tg7)
Pxf6?? 28.exf6 1-0
Toch was zwart niet zonder tegenkansen, wit was al in
tijdnood en na Td3 wordt de onderste rij zwak. Wim had
daar gebruik van kunnen maken met Lb7 27.Td3 Db4
28.Th3?? ook na het betere 28.Lc3 Dxc4 29.Td4 Dc5 zal
wit niet snel winnen Pxf6 29.exf6 De1 mat

Ton kwam even langs om te vragen of hij remise mocht aanbieden, maar gezien de stand was
dat geen optie, er moest gewonnen worden. Gelukkig maakte zijn tegenstander vlak daarna een
fout door zijn koningstelling open te gooien met als gevolg dat wit uiteindelijk mat kon geven
langs de zevende rij.
De tegenstanders van Casper en Dirk waren slechts enkele van de vele spelers die in tijdnood
kwamen die avond. Casper speelde gewoon sterk door, liet zich niet meeslepen door de
tijdperikelen van zwart en maakte dankbaar gebruik van de onvermijdelijke fouten.
Dirk had zelf ook (iets minder) problemen met de tijd, maar moest nog wel een paar valletjes
ontwijken. Hij reageert daar meestal op door nog langzamer te gaan spelen, maar deed dat
gelukkig dit keer niet waardoor wit als eerste door zijn vlag ging. Deze twee punten waren de
laatsten die nodig waren voor een benauwde zege.
Harry kon helaas weer geen potten breken en Wim Blijstra verviel in de fout van voorgaande
jaren: wel een goede positie opbouwen maar deze dan weer teniet doen door een paar
ondoordachte zetten. Zijn stelling zag er op een gegeven moment goed uit: het centrum zat
dicht, de f-lijn was open en met g4 en h4 stond wit klaar om de zwarte stelling open te breken.
Dit moet echter wel voorbereid worden en toen wit te vroeg h5 speelde kon zwart met g5 de
boel dichtgooien en zelf op de andere vleugel op avontuur gaan. Dit alles had zwart helaas
zeeën van tijd gekost en wit had dus niet meer hoeven te doen dan zijn stelling bij elkaar
houden om hem door de vlag te jagen. Dat lukte aardig, ondanks pion en kwaliteit verlies,
totdat hij probeerde meer te gaan doen dan keepen. In gierende tijdnood van zijn tegenstander

liet hij eerst pardoes zijn dame instaan en zelfs daarna had wit nog kunnen winnen ware het niet
dat hij dit (in een poging deze blunder te rechtvaardigen?) liet volgen door een illegale zet door
met zijn e2-loper op b4 te willen terugpakken waardoor zwart met zijn vlag op vallen nog recht
had op 2 extra minuten ook.
Peter Wijnand

