
EEN  GOED  BEGIN  . . . . . . 

Verslag Euwe 7 – WSC 2 van 12-10-2000:
1w Wouter Beck        ½ – ½   F.Hoogendijk
2z Pieter Costello    1 – 0   P.Hoving
3w Wim Blijstra       ½ – ½   R.Alarcon
4z Theo van Tubergen  0 – 1   F.Rieder
5w Casper Pieters     ½ – ½   R.Bethlehem
6z André Ottenhoff    1 – 0   mw. L.Groot
7w Klaas Siewertsen   1 – 0   M.Verhoef
8z Jaap de Meijer     1 – 0   E.Rezelman
                     -------
              WSC 2  5½ – 2½  Euwe 7

Het 2e team is goed van start gegaan om het uiteindelijke doel te bereiken: promotie naar de derde  
klasse!

In een laveerpartij (eerste slagenwisseling pas op de 17e zet) kwam Wouter enigszins onder druk te 
staan maar was nooit echt in gevaar, een terechte remise dus.
Wim kwam in een goede stelling in tijdnood en moest genoegen nemen met herhaling van zetten.
Theo heeft een stadhuisconcert laten lopen om ons te versterken maar hij kon helaas geen positieve 
bijdrage aan de einduitslag leveren. Hij kwam slecht uit de opening, ging in een onderontwikkelde 
stelling op pionnenjacht met de dame en kwam er toen achter dat die pion nog vergiftigd was ook, 
zodat hij een stuk verloor. Tot overmaat van ramp overzag hij later ook nog eens mat in één, dus 
misschien waren zijn gedachten toch bij het concert. 

Na in de opening enige kansen hebben laten lopen mocht Casper van geluk spreken dat zijn 
tegenstander niet het juiste recept wist te vinden voor een winnende koningsaanval. Wit had de 
mogelijkheid om vrijwel alle zwarte stukken van de koningsstelling af te sluiten en dan op z’n 
gemak te bedenken hoe hij de koning in een matnet kon gaan vangen.

André had geen kind aan z’n tegenstandster, “een makkie” waren zijn eigen woorden, laten we de 
korte partij daarom eens nalopen: 1.e4 e5 2.Pf3 Pc6 3.Lc4 Pf6 4.Pg5 d5 5.exd5 Pxd5?! het 
normale antwoord is Pa5, de tekstzet is verdacht 6.d3?! d4 is de zet om te bewijzen dat zwart bluft 
f6 7.Pe4 Lf5 8.Df3? Pd4 9.Lb5+?? c6 10.Dd1 Pxb5 dit is toevallig nog goed 11.c4 Lxe4? maar dit 
niet, Pb4 verhindert stukverlies/teruggave 12.dxe4 Pb4 13.cxb5 Dxd1+ 14.Kxd1 Td8+ 15.Ke1?? 
wit is helemaal niet gedwongen om veld c2 los te laten  Pc2+ 16.Kf1?? Pxa1? eerst even een toren 
meepikken middels Td1+ is wel zo handig, die andere toren loopt niet weg 17.h4?? Td1+ in de 
herkansing, dit kost nu zelfs 2 stukken, wit speelt van schrik nog twee zetten door 18.Ke2 Txh1 
19.a4 Txc1 0-1

Klaas speelde een rustige en lange partij (73 zetten), op de 56e zet stond alles nog gelijk toen zwart 
een blunder maakte in het eindspel door wits koning vrije doorgang te verlenen in zijn stelling. Wit 
speelde het eindspel verder onberispelijk uit.
In de partij van Jaap de Meijer overzag wit op de 21e zet eerst kwaliteitsverlies, vlak daarna 
stukverlies en op het eind verloor hij tot overmaat van ramp ook nog z’n dame.

Al met al een terechte overwinning, maar het spel was nog niet echt overtuigend.

Peter Wijnand


	Peter Wijnand

