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We traden deze avond aan met het sterkste team dat we op konden stellen, Dick deed
weer mee en Hakim werd voor het eerst opgesteld. In tegenstelling tot de voorgaande
wedstrijden werden vrijwel alle punten op de onderste vier borden gescoord.
Ikzelf was (alweer) veel tijd kwijt in de opening, verloor eerst een pion en daarna nog
een. Gelukkig gaf wit een pion terug, maar toen zat ik al zo in tijdnood dat ik
nogmaals pionnen begon weg te geven. Er werd nog doorgespeeld tot de vlag viel in
een verloren stelling.
Dave speelde een Koningsindische Aanval. Hij heeft dat echter nog niet helemaal in de
vingers. I.p.v. dat wit op de koningsvleugel de dienst uitmaakte, kreeg zwart daar een
aanval op gang. Wit blunderde in slechte stelling en kon direct opgeven.
Op aandringen van de wedstrijdleider werd de partij van Hans remise gegeven. Op dat
moment stond het geloof ik 3-1 voor Weesp, zwart had nog maar 20 minuten voor de
rest van de partij tegenover wit 30 minuten en de stelling was vrijwel in evenwicht.
En dan nu de partij van Dick. Na 10 zetten in een franse partij (Tarrasch variant)
stond er al een wilde stelling op het bord. Wit ging verplicht in op een kwaliteitswinst,
maar moest daarvoor wel z’n ontwikkeling veronachtzamen. Hij wist die kwaliteit wel
de hele wedstrijd vast te houden, maar moest daarvoor in tijd betalen en op het laatst
kon wit een mataanval niet meer keren.
In vliegende tijdnood speelde wit 32.Lc2 La3
33.Td1 Dc3 en kon opgeven. Hij had direct
verlies nog kunnen afwenden met 32.Lb5!
Lxb5 33.Dc7+ Ke8 34.Dc8+ Ke7
35.Dc5+ Ke6 36.Dxb5 maar het had de
partij, vanwege de klok, waarschijnlijk toch
niet meer gered.

Na 23 zetten hielden Micha en z’n tegenstander het voor gezien.
Het evenwicht was nergens in de partij verbroken geweest.
Hakim speelde zoals gezegd voor het eerst
mee en kreeg wat hulp van z’n tegenstander.
Na Dxd5 is er voor zwart weinig aan de
hand, maar hij speelde Txe5?! 21.Ld4 er
kon nog ten halve gekeerd worden met Te8,
echter na Dxd5? 22.Pf4 Pc5 23.Dc3 Tg5??
Pe4 24.Pxd5 konden de stukken weer in de
doos.

In de eindstelling stond Harry wat minder. Met een gezonde pluspion had ik het nog
even geprobeerd als wit zijnde.
Zwarts stukken kwamen hopeloos in de knoei. Vanwege de zwakke verdediging kon
Theo na 15 zetten een vol stuk incasseren en even later stond hij zelfs een toren voor.
Peter Wijnand

