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Tal/DCG 4

Weesp was nog in de race voor het kampioenschap, maar dan moesten we wel winnen en
bovendien moest Donner ons ook nog behulpzaam zijn en verliezen.
De stelling na de 14e zet leek als twee druppels water op die uit mijn partij met Micha, drie
weken later! Toen zat ik echter achter de zwarte stukken en won ietwat fortuinlijk. Nu kreeg ik
weliswaar een winnende stelling, maar gaf die ‘n zet later weer weg. In mijn haast om de
dames af te ruilen liet ik zelfs een volle toren in staan, maar gelukkig keek mijn tegenstander
alleen maar naar wegen om de ruil te vermijden en zag hij het niet. Op het eind had ik nog wel
een kwaliteit tegen een pion voorsprong, maar de stelling was niet meer te winnen.
Over de partijen van Eric en Rob valt niet veel te vertellen, in een gelijke stelling werd remise
gegeven op resp. de 21e en 23e zet.
Dick verdedigde zich met een open spanjaard en kreeg tactische kansen op de koningsvleugel.
Eerst won hij een stuk en een paar zetten later offerde hij zijn paard om de witte koningsstelling
op te rollen. Wit gaf op na zwarts 27e zet.
Casper had z’n dag niet: hij overzag een aanval op een belangrijke pion, ploeterde daarna nog
zes zetten voort, maar moest toen opgeven.
Ken speelde simpel en doeltreffend, na een foutje van wit won hij een pion, even later een
tweede en schoof de partij toen naar winst.
Wim had het geluk dat zwart een eenvoudige pionwinst overzag (dat gebeurde vaak die avond)
en zelfs op het eind een vol stuk weggaf, hoewel wit toen al zeer goed stond.
Michel stond de hele partij al onder druk vanwege een
slechte openingszet, maar hier blunderde wit met
20.Kf3 omdat hij hiermee zijn toren insluit. Er volgde
c6 (Ph6? 21.Txf6+) 21.Pe3 en nu had zwart wel
kunnen profiteren met Ph6 en kwaliteitswinst, bijv.
22.Lxa6 bxa6 23.Pc4+ Kc7 24.Td1 Pxf5 25.Pf4 exf4
26.exf5 Txg5 27.Txd4 Tfg8.
Hij speelde echter b5 waardoor wit de tijd kreeg om
het paard af te ruilen met 22.Lxg8.

Wij hadden dus onze plicht gedaan, maar helaas deed Donner ook het zijne en won met
minimale cijfers van de Volewijckers, zodat we ook dit jaar weer net naast de hoofdprijs
grijpen.
Peter Wijnand

