
Donner 1 – WSC 1 gespeeld op 5 maart 2007:

1w Peter Wijnand       1 – 0   Leonardo van Manen  1881
2z Dick Spel           0 – 1   Raymon de Vries     1668
3w Harry Boom          1 – 0   John Pex            1712
4z Wim Blijstra        0 – 1   Rob Koster          1661
5w Theo van Tubergen   ½ – ½   Rommert Bakker      1641
6z Klaas Siewertsen    0 - 1   Marcel Boontje      1553
7w Ariën Hooimeijer    1 – 0   Arpad Hamaker       1404
8z Bert Hoetmer        ½ – ½   Max Coenen
                      -------
               WSC 1   4 – 4   VAS 8     

In een open spanjaard kwam Dick onder druk te staan en moest precies spelen om niet te 
bezwijken. Dit resulteerde echter wel in een tijdsachterstand zodat, juist toen hij zich daraan 
kon ontworstelen, hij een fout maakte die hem een kwaliteit kostte. Dat, samen met de tijdnood, 
zorgde ervoor dat Dick er verder geen brood meer in zag.

In deze stelling speelde mijn (Peter) tegenstander 
Pe8? beter was Td8, maar ook dan staat wit 
overwegend 26.Txd6 natuurlijk, na Pxd6 volgt 
27.Dxe5+ met stukwinst. Maar ook na de partijzet 
is het gauw uit f6 27.Td7+ Tf7 28.Txf7+ Kxf7 
29.Td7+ Kg8 30.Le6+ de toren staat gepend, 
daarom gaf zwart op: Kh8 31.Dh6 en mat

Zwart gaf Harry zomaar een belangrijke centrumpion cadeau, waardoor hij direct zeer goed 
kwam te staan en geen moeite had om de partij uit te schuiven.
Wim had z’n dag niet, al vroeg in de opening gaf hij een stuk weg en zijn opponent liet hem 
daarna niet meer ontsnappen.

Theo staat bekend om z’n bizarre openings- 
experimenten, zo ook hier. Het is bijna niet voor te 
stellen, maar wit wist zijn stukken nog te 
ontwikkelen en kwam weg met een terechte remise.



Klaas staat huizenhoog gewonnen. Als praktische 
oplossing zou ik Lxd5 37.Lxd5 Txd5+ 38.Txd5 
Pxd5 39.Kxd5 h5 aanbevelen. Knappe jongen die 
deze pion nog tegenhoudt. De partij ging echter 
verder met f6? 37.Pxf6 Lxe4 38.Tc7+ Kh8? na 
Kg6 39.fxe4 Pd3+ 40.Ke6 h5 houdt zwart nog de 
overhand. Zijn voordeel is na de partijzet geheel 
verdwenen 39.Pxe4 Te8+ 40.Kf5 h6?? en hiermee 
staat hij zelfs op verlies, na Tf8+ 41.Ke5 Pg6+ 
42.Ke6 h6 staat het nog steeds gelijk 41.Pf6 Te5+ 
door de matdreiging moet zwart een vol stuk 
offeren 42.Kxe5 en de partij is voorbij.

Tijdens de partij kwam Ariën naar me toe met de vraag of hij remise mocht aanbieden. Nu 
stonden wij er op dat moment niet zo florissant voor dus ik raadde het hem af. Gelukkig maar, 
want hij stond de hele partij beter en won uiteindelijk met wel 5 pluspionnen op het bord. 
Toch moet ik ook hier een kanttekening plaatsen.

Het gespeelde 29.Dxh7 is voldoende voor de winst, 
maar na 29.Pxh7+ Kf7 (Kg8 30.Txg6) 30.Pg5+ 
Kg8 31.Dxg7+ Kxg7 32.Pxd6+ en 33.Pxd8 is het 
kassa en kan zwart opgeven Dxh7 had wit gezien 
wat de gevolgen waren van Dxf6? Dat is nl. nog 
moeilijker te berekenen dan 29.Pxh7+ omdat zwart 
meer mogelijkheden heeft. Bijv. 30.Txg6 Df7 
31.Dh6+ Ke7 32.Tg7 en wit wint 30.Pxh7+ Kg7 
31.Pg5 Ld7 enz.

De jeugdspeler die tegen Bert aantrad gaf pardoes op de 7e zet een stuk weg. Toch wist zwart 
de partij niet te winnen, hoewel hij daar op diverse momenten wel de gelegenheid toe had en 
nergens beter dan in de volgende stelling.

Zwart staat weliswaar een stuk voor, maar moet
a) de witte pionnen in toom houden en
b) zijn eigen pionnen laten promoveren.

Het paard staat erg goed op d5 omdat die er o.a. 
voor zorgt dat pion e5 niet direct aangevallen kan 
worden, dus dekken door Td4 met als bijkomend 
voordeel dat er kwaliteitswinst dreigt. 48.Kb2 e4 
49.Td6 e3 50.Te6 Kg5 51.a5 eindelijk kan wit ook 
gaan lopen Kf5 52.Te8 Td2+ 53.Kc1 Ta2 54.a6 e2 
55.a7 Pc3 56.b4 Pe4 dit lijkt me vrij overtuigend. 
In de partij werd er gespeeld: Tg2+ 48.Ka3 Pf4 
49.Te7 Te2 50.a5 wit kan nu eerder gaan lopen en 
de zwarte stukken staan helemaal verkeerd. Bert 
moest uiteindelijk z’n paard offeren om de a-pion te 
stuiten.

Peter Wijnand


