
WSC 1 – ENPS 2 gespeeld op 11 november 2008: 
1z Hans Wijnand     1909   1 – 0   Kees Bakker      1991
2w Peter Wijnand     1946   ½ - ½   Ronald Post      1893
3z Dave van der Kist  1850   ½ - ½   Theo Hendriks    1588
4w Dick Spel          1785   1 - 0   Niek Verweij     1841
5z Michel Weenink     1691   0 – 1   Theo Bakker      1683
6w Harry Boom     1648   ½ - ½   Martin Rekelhof  1664
7z Andre Ottenhoff    1490   0 – 1   Peter Kersten    1790
8w Micha Pfeiffer     1764   1 – 0   Chiel Reemer     1617

    -------
               WSC 1  4½ - 3½  ENPS 2

Over de partij van Hans kunnen we kort zijn: hij kon geen voordeel krijgen met zwart 
en had voor hetzelfde geld direct remise mogen aanbieden (ik weet echter niet hoe het 
met de tijd stond), maar zijn tegenstander gaf pardoes een dame weg zodat we het 
winnende punt mochten bijschrijven.

Ikzelf kwam wel goed uit de opening, hoewel ik wel merkte dat zwart innerlijk juichte 
omdat ik in zijn favoriete variant was beland. Hij bleek achteraf een partij met dezelfde 
variant op de site van ENPS hebben staan, die hij mooi won. Toch bleef ik steeds licht 
voordeel houden ondanks dat dit me veel tijd kostte. Uiteindelijk kon ik de aanval 
overnemen zodat het zijn beurt was om lang na te denken. Ik belandde in een gunstig 
eindspel met een mooi loperpaar, maar zag de juiste zet in de volgende stelling niet en 
een paar zetten later werd de vrede getekend.

36.b6! i.p.v. het gespeelde 36.a4 b6, brengt 
zwart in de problemen Ld6 anders loop ik 
door naar a5, offer mijn loper op b7 en haal 
een dame 37.a4 h5 Lb4 38.Le5 38.a5 Lb4 
39.Lxb7 Lxa5 40.Ld5 g4 41.b7 Pxb7 
42.Lxb7 h4 43.Lf1. 
Maar ondanks dat wit nu een stuk voorstaat 
is de stelling niet te winnen: als zwart zijn 
loper afruilt kan de koning op h8 gaan staan. 
Omdat wit dan een randpion heeft met een 
verkeerde kleur loper is het toch remise.

Er verscheen een wilde partij op bord 3. Dave kwam in een Blackmar-Diemer gambiet 
in het bezit van twee pluspionnen, maar moest daardoor wel in de verdediging, een 
activiteit die hem wat minder ligt. Op het laatst koos hij eieren voor zijn geld met 
zetherhaling in een zeer goede stelling, maar met weinig tijd op de klok.

Michel liet z’n dame midden op het bord vangen, hij had wel 11 velden om naar toe te 
gaan (slagzetten niet eens meegerekend), maar allen werden bestreken door een 
vijandelijk stuk. Mij is het ook een keer gebeurd, dus ik kan er over mee praten. 



Dick won een mooie partij, maar had daar wel de hulp van zijn tegenstander voor 
nodig. In onderstaande stelling is het zwart die beter staat.

Zwart kon met fxe4 19.Pxe4 Pxd5 
eenvoudig een belangrijke pion winnen, maar 
hij zag waarschijnlijk een kwaliteitswinst die 
er niet was of vertrouwde teveel op z’n 
centrumpionnen: Pxd5? 19.exd5 e4 20.Db3 
Lxa1 21.Txa1 Lxf5 22.c4 Lb7 3.Lxh6.
De stelling is best te verdedigen voor zwart. 
Hij ging echter nog twee keer de fout in, 
waarna er geen redden meer aan was.

Op het laatste bord vocht Micha zich van een slechte naar een goede stelling:

Zwart staat veel beter, maar zijn dame lijkt 
een beetje verdwaalt. Hoe moet wit daarvan 
profiteren? Micha kiest voor een offer met 
practische kansen: 30.Pf3 exf3 31.Lxf3 
Dh4? en direct maakt zwart een fout, na Lb7 
32.Td1 Txd1+ 33.Dxd1 Lxf3 34.gxf3 Dxh3+ 
staat hij nog steeds goed, hoewel wit enige 
compensatie heeft voor het stuk. 32.b5 Lc8 
33.c5 gooit wat lijnen open naar de zwarte 
koning bxc5 34.Dxc5 Df6 35.Dxa7 Db2? 
na Ld7 36.a4 Te8 compenseren de twee 
pionnen wit voor het geofferde stuk, maar 
meer ook niet. Nu gaat het snel bergaf 
36.Dxb8 Lc3 37.Dc7 Dxb5+ 38.Le2 La5 
39.Dxd8 1-0

Achteraf bleek dat zij met een flink aantal invallers moesten aantreden. 
Er waren o.a. daardoor een aantal slecht staande partijen die toch in ons voordeel  
uitpakten. Zonder geluk vaart niemand wel, zeker in deze klasse.

Peter Wijnand


